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Aasta hakkab lõppema ning on aeg vaadata korraks tagasi, meenutada, mis tehtud ning 
teha plaane uueks aastaks. Järgnevalt võtan kokku olulisemad 2018. aasta saavutused 
ning toon välja 2019. aasta olulisemad teemad. 

Aasta algas tulumaksuseaduste muudatuste selgitamisega pensionäridele ja hüvitiste 
saajatele. Sotsiaalkindlustusamet tegi selgitustööd umbes 300 000-le inimesele ning 
tutvustas tulumaksuseaduse mõju väljamakstavatele summadele. Koostöös maksu- ja 
tolliametiga selekteerisime välja need pensionärid, kellel oli õigus saada tulumaksu summa 
tagasi ka varasemate aastate eest. Tagastatava tulumaksu kohta saatsime koos maksu- ja 
tolliametiga inimestele ka teavitusi. Kokku sai info tagastamisele kuuluvast tulumaksust 
4300 inimest, nendest 1400-le saatis teate sotsiaalkindlustusamet. 

Jätkuvalt tegeleme tööraamatute digitaliseerimisega. Meie jaoks on oluline, et inimesed, 
kes töötasid juba enne 1999. aastat, tooksid oma tööraamatud meile. Me digitaliseerime 
neis olevad andmed ära ning nii on kõik andmed ühes kohas ning valmis kasutamiseks 
näiteks siis, kui inimene läheb vanaduspensionile ning peab pensionisumma arvutamiseks 
tõestama oma tööstaaži. Tööraamatute digitaliseerimisel teeme koostööd suuremate 
ettevõtete ja asutustega, kes hoiustavad ise oma töötajate tööraamatuid ning kellega 
koostöös saame andmekogumist kiirendada. Siinkohal tahaksin eriti välja tuua Tartu 
Linnavalitsuse, kellega on meil tööraamatute digitaliseerimiseks ka koostöölepe sõlmitud. 

Järgmisel sügisel avame oma esimesed uue kontseptsiooniga e-teenused, mille tarbeks 
loome internetipõhise iseteeninduskeskkonna. Nii on võimalik vähendada olulisel määral 
paberdokumentide saatmist ja parendada info kättesaamist. Uuendusi alustame 
perehüvitise teenusega ja 2020. aasta suvel jätkame uue loogikaga vanemahüvitise 
teenusega. Uue loogika põhimõte seisneb selles, et soovime ära kaotada avaldused ning 
pakkuda teenust sündmuspõhiselt ning automaatselt. Näiteks, kui perre sünnib laps, siis 
peaks lapsevanem saama kõik lapse sünniga seonduvad teenused ja informatsiooni 
automaatselt.  
Uue loogikaga teenuste arendamiseks kutsun kohalikke omavalitsusi kaasa mõtlema,  
kuidas siduda ka teie teenuseid inimese jaoks tervikuks. 

Eesti inimeste teenindamine on meie jaoks väga tähtis. Meie 17. büroost käib aastas läbi 
ligikaudu 300 000 inimest. Parema teenindamise nimel oleme parandanud koostöös Riigi 
Kinnisvara Aktsiaseltsiga teenindussaalide olukorda ja plaanime seda jätkata ka uuel 
aastal. Sellel aastal avasime ka nn pop up teeninduspunktid Sillamäel ja Kiviõlis, kus oleme 
iga kuu teatud arv päevi inimeste jaoks olemas. See on olnud võimalik tänu kohalike 
omavalitsuste toele ja heale koostööle. Plaanime ka järgmisel aastal avada uue büroo Türil 
ning selles osas Türi vallavalitsusega läbirääkimised juba käivad. 



Igal aastal vaatame me läbi ligikaudu 32 000 lapse ja eaka puude tuvastamise taotlust. 
Puude taotlemise protsess on keeruline ning seetõttu oleme seda lihtsamaks muutmas.  
Me oleme viimasel kuul piloteerinud ja testinud puude määramiseks esitatava taotlusormi 
lihtsustamist. Testi tulemusena võime tõdeda, et taotlusvormi saame muuta oluliselt 
lühemaks – 16 lehe asemel tuleb vaid kaks lehte. Muudatuse tahame ellu viia uue aasta 
alguses. Lisaks tahame järgmisel aastal vähendada ka korduvpuude taotlejate koormust 
ning selleks peame muutma oma töökorraldust. Ehk siis, kui inimese terviseseisund on 
muutumatu, siis saame korduvtaotleja jaoks teha toimingud juba eelnevalt ära ja inimesel 
tuleb vaid kinnitada, kas ta soovib puuet või ei.  
Puude teemaga seonduvalt lisan veel, et jätkame perearstide ja kohalike omavalitsustega 
koostöös juba sel aastal alustatud puude määramise õiguspärasusega. See töö on vajalik, 
sest näiteks väga paljud astma diagnoosid on antud põhjendamatult. Põhjendamatuid 
diagnoose on teisigi. Selles töös keskendume eelkõige just nendele kohalikele 
omavalitsustele, kus andmestik näitab, et puuetega inimeste osakaal rahvastikust on 
üldisest kõrgem. Nii on see näiteks Ida- ja Kagu-Eestis.   

Oleme teinud tööd ka selle nimel, et teenuste rahastus oleks õiglasem. Oleme välja 
töötanud teenuste kulumudelid ning analüüsinud, milline osa inimesi teenuseid täna ja 
tulevikus vajab. Sel aastal oleme alustanud hindade korrastamisega rehabilitatsioonis ja 
erihoolekande teenustel ning nende teenuste hinnad uuel aastal tõusevad. Hinnatõus on 
vajalik, et pakkuda spetsialistidele paremat palka ja luua uusi puuduvaid teenuseid.   

Abivahendite taotlemisel juurutasime sel aastal esimesi lihtsustusi. Abivahendi kaarti saab 
nüüdsest taotleda meie kodulehelt ning 3-5 päeva jooksul saadame me selle taotlejale 
postiga koju.  
Sotsiaalkaitseministri määruse muudatusega muutuvad inkotoodete taotlemisel uuel 
aastal piirlimiidid ja piirkogused suuremaks. Inimeste vajadus mähkmete ja sidemete järele 
on suurem ning igal aastal esitatakse rohkem kui 500 taotlust riigipoolsete soodustustega 
mähkmete või sidemete ostuks.  
Lisaks, muudatusi tuleb ka sotsiaalhoolekande seadusesse ning uuest aastast saavad 
riigipoolse osalusega soetada abivahendeid ka hoolekandeasutustes viibivad isikud. 
Positiivseid muudatusi abivahendite valdkonnas on, kuid sellegipoolest ei saa me jätkuvalt 
rahul olla abivahendite süsteemi korraldusega. Selles on inimese jaoks palju bürokraatiat 
ning paberpõhisust. Seetõttu on meil plaanis alustada kevadel abivahendi taotlemise 
protsessi digitaliseerimisega. Lihtsustatult öeldes tahame jõuda selleni, et kui inimese 
abivahendi vajadus on arsti, õe, terapeudi või muu spetsialisti poolt tuvastatud, siis peaks 
inimesel olema võimalus vahend koheselt soetada. Selles protsessis tahame ametina 
muutuda inimese jaoks nähtamatuks ja soovime, et teenus toimiks automaatselt. Järgmise 
aasta alguses alustame selle protsessi disainimise ja kirjeldamisega. 

Erihoolekande valdkonnas oleme 2018. aasta jooksul loonud 350 uut teenusekohta, tänu 
millele on teenuse järjekord lühenenud. Suureks uuenduseks on see, et alates 01.aprillist 
2019 hakkab inimeste erihoolekandeteenuse vajadust hindama sotsiaalkindlustusamet. 

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/abivahendi_kaardi_taotlus


Kuidas see täpsemalt käib, sellest saab lugeda pisut juba siinses uudiskirjas, kuid 
täpsemalt kirjutame sellest uuel aastal. 

Lastekaitse valdkonnas sai aastal 2018 viidud ellu asendushoolduse reform, millega 
muudeti vanemliku hoolitsuseta laste asenduskodu- ja perekonnas hooldamise teenus 
asendus- ja järelhooldusteenuseks ning anti koos rahaliste vahenditega korraldada 
kohalikele omavalitsustele. Samuti viidi ellu alaealiste õigusrikkujate reform, milles 
põhirõhk langes individuaalsele tööle probleemsete noortega, et nad oma tegude 
tagajärgedest aru saaks ja kahju heastaks.  
Lisaks oleme avanud seksuaalselt väärkoheldud laste abistamiseks kaks lastemaja. Ühe 
Tallinnas, teise Tartus. 
2019. aastal soovime panustada perepõhise asendushoolduse osakaalu suurenemisele nii, 
et lapsed saaksid kasvada peredes. Ootame ja julgustame pöörduma meie poole neid 
peresid, kes on valmis hakkama hoolduspereks ning kasvatama n-ö teises peres sündinud 
last. 

Ohvriabi ja ennetusteenuste valdkonnas on palju uudiseid. Ohvriabitöötajate roll 
lähisuhtevägivalda puudutava teadlikkuse tõstmisel, koostöö korraldamisel ning kõrge 
riskige juhtumite korraldamisel muutub 2019. aastal aktiivsemaks ning senisest enam 
kohalikke omavaltsusi kaasavaks. Rakendame koos politseiga valitsuse memorandumi 
alusel koostöömudelit kannatanu kaitseks ning laiendame MARAC mudelil põhinevat tööd 
üle kogu Eesti, eesmärgiga vähendada raskeid tervisekahjusid ning lähisuhtevägivallast 
põhjustatud surmasid. 
Uuel aastal paraneb kõrge riskikäitumisega noortele mõeldud MDFT pereteraapia 
programmi kättesaadavus, kuna värvatud on täiendavaid terapeute.  
Kinnise lasteasutuse teenuse puhul on 2019. aastal meie prioriteet teenuse kättesaadavuse 
parandamine ning valmisolek seni katmata või kehvalt kaetud sihtgruppidele teenuse 
pakkumiseks. Samuti teeme samme selleks, et suunamine teenusele oleks kiirem ning 
vajaduste ja võimaluste hindamine senisest mitmekülgsem.  
Ka maapiirkondade ohvriabi teenuse kättesaadavuse peale oleme mõelnud. Aastal 2019 
korraldame lisaks linnadele vastuvõtupäevi ka väiksemates kohtades. 

Puudega lastele teenuste  pakkumiseks planeerime uuel aastal piloteerida laste teenuste 
saamise uut korraldusmudelit. Lühidalt kokkuvõetuna on pilootprojekti sisuks see, et me ei 
sekku kohalike omavalitsuste autonoomiasse ja iga omavalitsus saab oma piirkonnale 
kõige sobivama koostöömudeli ise välja mõelda. Piloteerimise käigus töötatakse välja ja 
testitakse laste abivajaduse tuvastamise hindamisvahendeid ning mis kõige olulisem, abi 
vajavat last hinnatakse ühes kohas ja korraga. 

STAR-i ehk sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistri haldusülesandeid hakkab uuest 
aastast täitma sotsiaalkindlustuamet. Meie eesmärgiks on järjepidev STAR-i teenuste 
arendus ning kasutajatoe pakkumine. Tänaseks oleme moodustanud koostöömeeskonna 
erinevatest kohalike omavalitsuste esindajatest, keda soovime kaasata registri 



arendamisse ja testimisse. Algava aasta suuremateks ettevõtmisteks saavad olema uute 
arenduspartnerite leidmine ning tööd STAR-i arhitektuuriga. Arhitektuuri kaasajastamisega 
soovime luua head eeldused tulevaste teenuste arendusteks. 

Lõpetuseks tahan tänada kõiki omavalitsusi hea aasta eest! Ühtlasi soovin, et meie koostöö 
uuel aastal oleks veelgi tihedam ning täis hetki, mida rõõmuga meenutada. 

Head vana aasta lõppu! 

 


