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Tegevusjuhendajate e-õppe baaskoolitus 40 tundi

• Alates mai 2022 SHSi muudatus - Tartu Ülikoooli Pärnu Kolledzi

moodle keskkonnas e-õppe 40-tunnine baaskoolitus

Tegevusjuhendaja koolituse sissejuhatav osa: e-koolitus (40tundi)

• 13.10.2022 seisuga oli õppe keskkonnas registreerunuid 

200, tunnistusi väljastatud 91-le õppijale.

https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=68100&systeemi_seaded=10,1,12,1&sessioon=0


Tegevusjuhendajate baaskoolituse e-õppe tagasiside (aug.2022 seisuga)

kursuse ülesehitus oli mõistetav
ja loogiline

kursuse teemade 
õppematerjalide esitus ja 
käsitlemine toetas minu

õppimist

ei ole nõus 0 1

osaliselt nõus 4 3

nõus 7 8

täiesti nõus 29 28

Kokku vastajaid 40 40



Tegevusjuhendajate baaskoolituse e-õppe tagasiside

Tagasiside õppepäevade materjalide, enesekontrolliharjutuste ning kursuse tehnilise 

teostuse osas:

• Enesekontrollharjutused võimaldavad kuuldut-loetut kontrollida;

• Hea meeldetuletus juba töötavatele valdkonna spetsialistidele;

• Soovitan kindlasti kõigile;

• Huvitav, põhjalik, hariv ja ülimahukas;

• Vajab rohkem aega, et veelgi põhjalikumalt asjasse süveneda;

• Reaalsest elust juhtumite näited aitasid materjali paremini omandada ja rikastasid õppepäeva;

• Õppematerjale võiks kompaktsemalt esitada;

• Esines raskusi digilahenduste keskkonnas.



Tegevusload erihoolekandeteenuse osutamisel

• 40-tunnine baaskoolitus e-õppena;

• Jätkuvalt nõue – tegevusjuhendajal kohustus läbida 260-tunnine 

baaskoolitus 2.aasta jooksul alates tööle asumisest + vastavalt 

teenuse liigile 40- tunnine (äärmusliku toetusvajadusega inimesele 

teenus või toetatud töötamise teenus) või 60-tunnine täiendkoolitus 

(kohtumäärusega teenus).



Meeldetuletus MTRga seoses

Teenuseosutajal, kellele on antud teenuseosutamiseks tegevusluba, on

hoolsuskohustus ja tegevusjuhendajate andmete muutumisest peab

teostama muudatused MTRs viivitamata või hiljemalt viie tööpäeva

jooksul.

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus–Riigi Teataja
§ 30. Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatamise kohustus

(2) Ettevõtjast sõltumata aset leidnud tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude ja kõrvaltingimustega seotud asjaolude 

muutumisest teatab ettevõtja tegevusloa andmiseks pädevale majandushaldusasutusele viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul 

(edaspidi majandustegevuse muutumise teade).

https://www.riigiteataja.ee/akt/106042021005?leiaKehtiv


Erihoolekande teenuskohad (sept 2022 seisuga)
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Erihoolekande rahastus 2022



Täidetud teenuskohad ja teenuste järjekord 01.09.2022



Teenuseosutaja lepingulised kohustused (I)

• Prioriteediks teenusesaaja turvalisus ja heaolu ning läbipaistev 

teenuseosutamine.

• Jälgime teenuseosutajate lepingu täitmist ning lepingulistest 

kohustustest kinni pidamist.

• Ebatäpsete või valede andmete esitamine teenuse eest tasu 

saamisel toob endaga kaasa tagasinõude protsessi.

• Korduvate SKA poolsete tähelepanu juhtimiste või meeldetuletuste/ 

juhiste eiramiste puhul kasutame antud asutuse puhul leppetrahvi.



Teenuseosutaja lepingulised kohustused (II)

Tagasinõuded: 

• arve esitamine täismahus, mitte proportsionaalselt teenusel oldud päevade arvuga; 

• isik on puudunud teenuselt rohkem kui 2 kuud järjest, aga teenuseosutaja esitab arve; 



Teenuseosutaja lepingulised kohustused (III)

Lepingu täitmise ja lepinguliste kohustuste mitte täitmiste näited: 

• teenuseosutaja keeldub inimest teenuse võtmast; 

• korduvalt arve esitamise eksimused (täismahus esitamine, kuigi on esinenud teenusesaaja 

teenuselt puudumisi); 

• korduvalt teenuseosutajapoolsed mitte teatamised, et isik soovib ennem tähtaega 

suunamisotsust lõpetada; 

• korduvad mitte teatamised, kui isik puudub teenuselt rohkem kui 2 kuud järjest; 

• Teenusesaaja surma korral teenusel olles SKA teavitamata jätmine õigeaegselt ja seda 

korduvalt;

• Korduvalt SKA teavitamata jätmine või hilinemisega teavitamised teenusesaajale 

tervisekahjustuste tekkimisest teenusel viibimise ajal;



Teenuseosutaja lepingulised kohustused (IV)

• SKA mitte teavitamine, et isik ei vaja enam antud teenust;

• Teavitamise kohustus, kui inimene on teenuselt lahkunud/ kolinud mujale.

• Suunamisotsuse ja/või teenuse osutamise lõppemisel teenuseosutaja poolt kirjaliku 

hinnangu mitteesitamine või korduvalt tähtaegadest mitte kinnipidamised;

• Lepingu täitmise takistustest mitte teavitamine.

• Järelpärimistele mitte vastamine või vastamise tähtaegadest korduvalt mitte 

kinnipidamine.

• Isikuandmete töötlemisel reeglitest mitte kinni pidamine;

• Rahaliste vahendite kasutamine teenuse osutamisel mitte sihtotstarbeliselt;

• Korduvalt ebaõigete andmete esitamine.



COVID-19 lisaeelarve meetmed 2022.a

Alates 28.09.2022 jõustusid sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 
65 „Erihoolekandeteenuste rahastamine “ muudatused, millega kaetakse 
erihoolekandeteenuste osutajatele 1. jaanuarist 2022. a kuni 31. detsembrini 2022. a 
psühhosotsiaalset töökeskkonda toetavate teenuste (nt supervisoon, arengutreening vms ) kulu.

❑ Psühhosotsiaalset töökeskkonda toetavad teenused - nt supervisioon, 
kovisioon, coaching, mentorlus jm;

Lisaeelarve meedet on teenuseosutajatel võimalik kasutada 2022.aastal. Viimane e-arve kulude hüvitamiseks tuleb 
teenuseosutajal SKA-le esitada hiljemalt 16. detsembril 2022. 

2021.a. alles jäänud lisaeelarve raha jagati võrdselt kõigi teenuseosutajate vahel, sh sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse 
osutajad – 104 068 eurot.

Lepingu lisa kohaselt on kulude hüvitamise eelduseks, et teenuseosutaja on teinud kulusid alates 01.01.2022 ja osutanud 
perioodil 2022.aastal erihoolekandeteenuseid. 

Asutusele arvestatud summa aluseks on võetud 15.03.22 seisuga MTRis kirjas olev tegevusjuhendajate arv. Iga 
tegevusjuhendaja kohta on arvestatud 25,48 eur aastas.

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122021078?leiaKehtiv


Kontaktid

koordinaator Ena Soodla sisulistes küsimustes

ena.soodla@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tel: 5205351

peaspetsialist Hanna-Marii Margus arvetega seotud küsimustes

hanna-marii.margus@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tel: 59183793

mailto:ena.soodla@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:hanna-marii.margus@sotsiaalkindlustusamet.ee


• Sotsiaalkaitseministri 21.1.2.2015.a määrus nr 65 

„Erihoolekandeteenuste rahastamine“

• Energia hindade kallinemisega seotud lisakulutused

• Kogukonnas elamise teenuse osutajatele

• Ööpäevaringsete erihoolekandeteenuse osutajatele

• Määruse muudatus jõustub 1.jaanuarist 2023.a ja rakendatakse 

tagasiulatuvalt 1.oktoobrist 2022.a.

Energiahindade hüvitis



Kuidas hüvitis teenuseosutajani jõuab?

Tagasiulatuvalt
alates 
01.10.2022 
kuni 
31.03.2023

Ühe teenuse saaja kohta arvestatud 60 eur hüvitist kuus.

Hüvitise väljamaksmise aluseks teenusel olevate isikute arv 
kalendrikuu viimase kuupäeva seisuga.

Periood oktoober-detsember 2022.a hüvitamisele kuuluv summa 
makstakse välja jaanuaris 2023.a koos detsembrikuu teenuse 
arvega ning 

Periood jaanuar-märts 2023.a hüvitamisele kuuluv summa 
makstakse välja aprillis 2023.a koos märtsikuu teenuse arvega.



Tänulikkus!

• Psüühikahäirega inimeste ja teenuseosutajate juhendamine 

ekspertide poolt jätkub 2023.a – valmistame ette uut hanget.

• Täname kõiki asutusi, kes on meid vastu võtnud ja kus oleme 

läbi viinud nõustavat kvaliteedi hindamist. 

• Aitäh kõigile asutustele ja teile – juhid – kes olete avatud 

SKAga koostööle – ühine eesmärk on teenuse parem korraldus 

ja parimatest praktikatest õppimine ning nende jagamine.

• AITÄH KOOSTÖÖ EEST!



Aitäh!

Lagle Kalberg
lagle.kalberg@sotsiaalkindlustusamet.ee
Tel 5300 2295


