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Omavalitsused on inimeste jaoks, 

meie üksus on loodud omavalitsuste jaoks!



SOTSIAALTEENUSENI JÕUDMISE PROTSESS 

ABIVAJAJA 
MÄRKAMINE

• Iga inimese kohustus 
märgata ja teavitada

• Iga inimene võib  
pöörduda

• Taotluse esitamine

ABIVAJADUSE 
TERVIKLIK HINDAMINE 

• Hinnatakse inimese: abivajadust, 
teenusevajadust, maksevõimet

• Hinnatakse vajadusel ka 
perekonna maksevõimet

SEKKUMISVAJADUSE 
SELGITAMINE

• Ärakuulamine, soovide 
arvestamine

• Kaasamine, ka pereliikmete

• Nõustamine teenuse valikul

TEENUSE 
PLANEERIMINE

• Juhtumiplaani koostamine

• Haldusakt teenuse andmiseks 
või halduslepingu sõlmimine

• Teenuseosutajale info 
andmine

TEENUSE OSUTAMINE

• Teenuse eesmärgid 
juhtumiplaanis

• Teenus vastavalt vajadustele, 
inimest kaasav, iseseisvusele 
suunatud 

TEENUSE TULEMUSLIKKUSE  
HINDAMINE 

• Tulemuste hindamine ja uued eesmärgid

• Vajadusel teenuse ümberhindamine

• Teenuse jätkamine

• Teenuse lõpetamine haldusaktiga 



SOTSIAALTEENUSENI JÕUDMISE PROTSESS II

ABIVAJADUSE TEKKIMINE 
VÕI MÄRKAMINE

• Abivajadusega inimene või tema 
lähedane pöördub teenuseosutaja poole 
(kui pole KOV ise)

TEENUSEOSUTAJA

• Ärakuulamine, soovide arvestamine

• Nõustamine teenuse valikul

• Määratakse teenuse sagedus ja hind

• Lepingu sõlmimine



ABIVAJADUSE TERVIKLIK HINDAMINE

1. Pöördumine sotsiaalosakonda (suuline, kirjalik, avaldus vms)

a) abivajadusega inimene ise 

b) keegi teine (lähedane, perekond, naaber, perearst, muu 

teenuseosutaja vms)

2. Andmeregistritest vajalikud päringud



ABIVAJADUSE TERVIKLIK HINDAMINE II

• 3. Hindamine (suuline, kirjalik, hindamisinstrumendi täitmine)-

inimese eluilmakeskne lähenemine

• KUS HINDAMINE LÄBI VIIAKSE?

• Probleemide lahendamine- võimalused ja sisu

- Töötaja probleem

- Abivajaja probleem



ABI ANDMINE JUHTUMIKORRALDUSE PÕHIMÕTTEL

• Kui isik vajab iseseisva toimetuleku parandamiseks pikaajalist 

ja mitmekülgset abi, mis hõlmab ka vajadust koordineerida 

mitme organisatsiooni koostööd abi andmisel, kasutatakse 

juhtumikorralduse põhimõtet.



ABI ANDMINE JUHTUMIKORRALDUSE PÕHIMÕTTEL

1) juhtumiplaani koostamist ja osapoolte üksteisega seotud 

tegevuste ajakava kooskõlastamist; VÕRGUSTIKUTÖÖ

2) juhtumi koordineerija määramist;

3) vastastikuse teabevahetuse korras kokku leppimist.

(3) Juhtumiplaan on kirjalik dokument, mis koosneb hinnangust 

isiku abivajadusele ja abimeetmete rakendamise tegevuskavast.

(4) Juhtumiplaanile kirjutavad alla juhtumi koordineerija ning isik, 

kellele juhtumiplaan on koostatud.



TUGIISIKUTEENUS TÄISKASVANUTELE (SHS § 23)

• Iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus inimene

vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike

probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste

teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb

juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja

omavastutuse võime arendamises.



SÕNASELETUS

• Jõustamise eelduseks on see, et tugiisik tunnustab inimese enesemääramisõigust ning julgustab 

teenuse saajat leidma ja kasutama toimetulemisel oma olemasolevaid oskusi, teadmisi ja 

isikuomadusi. 

• Juhendamine tähendab konkreetsete toimingute (nt kodutööd) õpetamist, nõuandeid aja ja tegevuste 

planeerimiseks jms. 

• Juhendamine asjaajamisel või kontaktide loomisel tähendab tugiisiku jaoks sageli ka inimese saatjaks 

olemist (teenuse saajal on koos tugiisikuga turvalisem või julgem liikuda). Motiveerimist ja 

julgustamist vajavad kõik tugiisikuteenuse saajad ning osad neist ka juhendamist konkreetsete 

toimingute tegemiseks või õppimiseks.

• Abi kohustuste täitmisel tähendab näiteks kohustust oma laste ja teiste pereliikmete eest hoolitseda ja 

lastel õppida ning koolikohustust täita. 

• Õiguste teostamine täiskasvanud teenuse saaja puhul tähendab näiteks õigust taotleda toetusi ja 

sotsiaalteenuseid või kasutada avalikke teenuseid. Tugiisik saab nendes tegevustes vajaduse korral 

abistada. 



TUGIISIKUTEENUSE PEAMINE SIHTGRUPP

See ei ole ammendav loetelu ning ei ole automaatselt tugiisikuteenuse saamise aluseks. 

KOVil tuleb abivajadus hinnata ning sellest lähtuvalt vajaliku teenuse pakkumine.

• Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude 

raskusastme, haiguse või olukorra tõttu; 

• Kinnipidamiskohast vabanemise järel;

• Asenduskoduteenust või turvakoduteenust saades, perekonnas hooldamisel viibides 

või nimetatud teenustelt lahkudes iseseisvalt elama asumisel;

• Seoses eestkostel olemisega või eestkoste lõppedes, kui eestkostel olnud inimene 

asub iseseisvalt elama;

• Lapsevanemad (eestkostja, perekonnas hooldaja ja lapsendaja), kes vajavad abi 

lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel...



TEENUSE KORRALDAMINE

• Teenust võib kohalik omavalitsus osutada ise (võtab tööle tugiisikud).

• Kohaliku omavalitsuse üksus koostab koostöös teenust saava isiku ja 

teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles 

kindlaks kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud.

• Ostab teenusepakkujalt. 

• Mõlemal juhul on kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja roll teenuse vajadust ja 

eesmärkide täitmist perioodiliselt hinnata (vähemalt kord aastas). 

• Soovi esitamise korral abistab kohaliku omavalitsuse üksus teenuse saajat teenust 

vahetult osutava isiku valikul.



TUGIISIK

• Kohalik omavalitsus otsustab, millistel juhtudel on võimalik 

rakendada vabatahtlikke tugiisikuid. 

• Tugiisik on palgaline töötaja, kes töötab töölepingu või 

käsunduslepingu alusel. 

• Tugiisik töötab vahetult teenuse saajaga ning sellest tulenevalt 

on tal kohustus iga inimesega end põhjalikult ja personaalselt 

kurssi viia. 



ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS (SHS § 27)

• Isikliku abistaja teenus on kohaliku omavalitsuse üksuse 

korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on suurendada 

puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 

tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise 

isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis 

eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku 

seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.



PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALTOETUSTE SEADUSE 
(PISTS) § 2 

• Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise 

struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis 

koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike 

takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega 

võrdsetel alustel.

• Kõrvalabi või juhendamine on abi osutamine inimesele, kes ei 

tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, 

liikumise või suhtlemisega. 



ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS II

• Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, 

mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi.

Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu 

liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, 

hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes 

toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.



ISIKLIKU ABISTAJA TEENUSE SIHTGRUPP

• Täisealised inimesed, kes vajavad iseseisvaks toimetulekuks ja 

osalemiseks ühiskonnas füüsilist kõrvalabi.

• Potentsiaalsed teenuse vajajad on valdavalt liikumis- ja/või 

nägemisfunktsiooni häirest tingitud sügava puudega inimesed. 

• Isikliku abistaja teenust kasutav puudega inimene peab olema 

võimeline korraldama oma asjaajamist ja koordineerima isikliku 

abistaja tööd (teenus ei ole suunatud alaealisele või piiratud 

teovõimega täisealisele isikule)



ISIKLIK ABISTAJA

• Teenust saama õigustatud inimesel on õigus valida endale ise 

sobiv isiklik abistaja.

• Isiklik abistaja on palgaline töötaja.

• Isiklik abistaja töötab personaalselt inimesega ning peab tema 

soovidest ja vajadusest lähtuma. Oluline on, et isiklik abistaja ei 

unustaks, et tema ei ole otsustaja ja mõtleja vaid tegutseja, kes 

käitub juhiste järgi.



MILLAL TUGIISIK, MILLAL ISIKLIK ABISTAJA?

Isikliku abistaja teenus 

1. Kas on mõni funktsioonihäire (nägemine, liikumine jne)?

2. Kas vajab füüsilist kõrvalabi igapäevaelutoimingutes- söögi 

valmistamine, söömine, pesemine, riietumine, tualeti kasutamine, 

liikumine jne?

3. Kas vajab füüsilist abi tööle või kooli saamiseks (abi 

transpordivahendi kasutamiseks, hoonetest väljumisel ja 

sisenemisel jne)



MILLAL TUGIISIK, MILLAL ISIKLIK ABISTAJA II

Tugiisikuteenus

1. Kas on raskusi asjaajamises (vajab juhendamist ravimite 

võtmisel, rahaliste kohustuste täitmisel, ametkondades ja 

teenindusasutustes asjaajamisel jne)?

2. Kas vajab juhendamist ja abi oma kohustuste täitmisel 

(lapsevanema rollis, töötajana jne)?

3. Kas vajab juhendamist ja abi iseseisva eluga toimetulekuks? 

(sõltuvushäired, toimetulematus, psüühikahäire vms)



TUGIISIKUTEENUSE SAAJATE ARV S-VEEBI ANDMETE 
PÕHJAL

Piirkond
KOVe
kokku

Elanike 
arv 2019

Puudega 
inimesed 
kokku 
2019

Tugiisikuteenuse 
saajaid 2018 
(täiskasvanud/sh 
last kasvatav 
isik)

Tugiisikuteenuse
saajaid 2019 
(täiskasvanud/sh 
last kasvatav
isik)

Tugiisikuteenust
ei osutatud
KOVi kaudu
2018

Tugiisikuteenust
ei osutatud KOVi
kaudu 2019

Põhi 23 661656 49633 487 499 4 5

Lõuna 22 270869 47560 337 410 9 5

Ida 16 195565 31606 59 128 8 5

Lääs 18 195311 23856 126 107 6 7

Kokku 79 1323401 152655 1009 1144 27 22



ISIKLIKU ABISTAJA TEENUSE SAAJATE ARV S-VEEBI 
ANDMETE PÕHJAL

Piirkond
KOVe
kokku

Elanike 
arv 2019

Puudega 
inimesed 
kokku 2019

Isikliku 
abistaja 
teenuse 
saajaid 
2018

Isikliku 
abistaja 
teenuse 
saajaid 
2019

Isikliku
abistaja
teenust ei 
osutatud
KOVi kaudu 
2018

Isikliku
abistaja
teenust ei 
osutatud
KOVi kaudu
2019 

Põhi 23 661656 49633 204 219 11 9

Lõuna 22 270869 47560 63 78 15 12

Ida 16 195565 31606 9 37 11 7

Lääs 18 195311 23856 45 53 10 11

Kokku 79 1323401 152655 321 387 47 39



KOHALIKE OMAVALITSUSTE SOTSIAALTEENUSTE 
KÜSIMUSTIK 2019

• Palusime kohalikel omavalitsustel täita elektroonilise 

küsimustiku sotsiaalteenuste kohta 07.11-31.12.2019. 

• Küsimustiku põhiosa koosnes 15 küsimusest.

• Küsimustikule vastas 59 KOVi, mis moodustab 74,68% 

kõikidest KOVidest.



OTSUS TUGIISIKUTEENUSE 
MÄÄRAMISE/MITTEMÄÄRAMISE KOHTA

Vastus Arv Protsent
Linna- või vallavalitsus 27 45,76%
Osakonna juhataja sotsiaaltöötaja ettepanekul 13 22,03%
Sotsiaalkomisjon 8 13,56%
Sotsiaaltöötaja 4 6,78%
Teenuseosutaja 3 5,08%
Linna või valla sotsiaalkomisjon 3 5,08%
Muu 1 1,69%
Sotsiaalosakonna juhataja 0 0,00%

59 100,00%



OTSUS ISIKLIKU ABISTAJA TEENUSE 
MÄÄRAMISE/MITTEMÄÄRAMISE KOHTA

Vastus Arv Protsent
Linna- või vallavalitsus 27 45,76%
Osakonna juhataja sotsiaaltöötaja ettepanekul 14 23,73%
Sotsiaalkomisjon 7 11,86%
Teenuseosutaja 3 5,08%
Sotsiaaltöötaja 3 5,08%
Linna või valla sotsiaalkomisjon 3 5,08%
Sotsiaalosakonna juhataja 1 1,69%
Muu 1 1,69%

59 100,00%



ABIVAJADUSE HINDAMINE 

• Tugiisikuteenuse hindamist viiakse 14 KOVis ehk 23,73% läbi 

sotsiaalosakonnas või teenuskeskuses või inimesele sobivas 

kohas. 

• Isikliku abistaja teenuse hindamist viiakse 11 KOVis ehk 18,64% 

läbi alati kliendi kodus. 



TUGIISIKUTEENUS TASUTA/TASULINE

Vastus Arv Protsent

Tasuta 45 76,27%

Tasuline 11 18,64%

Vastuseta 2 3,39%

Ei osuta teenust 1 1,69%

59 100,00%



ISIKLIKU ABISTAJA TEENUSE TASULINE/TASUTA

Vastus Arv Protsent

Tasuta 35 59,32%

Tasuline 17 28,81%

Vastuseta 4 6,78%

Ebaselge vastus 3 5,08%

59 100,00%



TUGIISIKUD JA ISIKLIKUD ABISTAJAD

• Mida olen mina ise ära teinud, et abivajajad saaks teenust?

• Hinnatud abivajadus, teenuse maht

• Kutsekoolid

• Töötukassa

• MTÜd jms

• Teemapäevad



KÜSIMUSED- VASTUSED

• Kas isikliku abistaja teenus peab olema kättesaadav 24/7?

• Kuidas abistada klienti, kes vajab isikliku abistaja või tugiisiku 

teenust, aga KOVil seda pakkuda pole? Kas ainus valik on 

sellisel juhul üldhooldusteenus?



SOOVITUSED

 Tiia Järvpõld-blogi „Tiia elu“ http://www.tiiajarvpold.ee/.

- „Kuldvõtmekese IVt ehk Tiia isikliku abistaja teenus 15“

http://visandiveski.ee/wp-

content/uploads/2018/08/Kuldv%C3%B5tmekese-ivt.pdf

- „Kohvi jalaga, palun„

 https://www.youtube.com/watch?v=PimlX41qZE4

http://visandiveski.ee/wp-content/uploads/2018/08/Kuldv%C3%B5tmekese-ivt.pdf


TÄNAME!


