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Pikaajaline kaitstud töö teenus

Helle Villem, projektijuht
teenuste osakond
erihoolekande ja rehabilitatsiooni talitus



• TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise 
soodustamine“, alategevus „Kaitstud töötamise teenuse väljaarendamine ja 
osutamine“
rahastusperiood: 01.03.2015 - 31.12.2020, 

PKT teenuse osutamine perioodil 2016 - 28.02.2022

• TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“, alategevus „kaitstud 
töötamise teenuse väljaarendamine ja osutamine“     

rahastusperiood: alates 01.03.2022 – 31.12.2023

• rakendusasutus: Sotsiaalministeerium
• rakendusüksus:   Riigi Tugiteenuste Keskus, toetuste rakendamise osakond
• toetuse saaja:   Sotsiaalkindlustusamet

Pikaajalise kaitstud töö teenuse piloteerimisest

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/iste https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/iste 



PKT teenuse üldandmed

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Eelarve 

(TATist)
1 182 950

2 190 

098
3 159 516 2 268 020 2 267 520 2 597 400

1 800 000 

(10 kuud)
1 305 000

Kliendi-

kohtade 

arv hankes

730 742 742 700 600 488

Teenusel 

isikuid 

(aasta 

lõpu 

seisuga)

371 567 640 586 619 633 558 
(10.10.2022)

Teenuse-

osutajaid 

(asutusi)

26 34 29 25 25 21 25

Teenuse 

osutamise 

asukohti
40 55 40 39 39 41 45



PKT teenuse sihtgrupp?

➢Tööealine inimene, 16 a kuni vanaduspensionieani
➢Tal on puuduv töövõime 

või määratud vana hindamisega 80-100% töövõimekaotus 
➢Tal on psüühikahäire (haigus või vaimupuue), liitpuue, nägemispuue või 

ajukahjustus
➢Ta on suuteline töötama eesmärgipäraselt II etapis vähemalt 40 tundi kuus
➢Tal on motivatsioon töötamiseks
➢Ta ei tohi samal ajal saada 

- kaitstud töö (LKT) teenust Töötukassast;
- töötamise toetamise (TT) teenust; 
- töötamise toetamisega seotud teenuskomponente ISTE projektist;
- ööpäevaringset erihooldusteenust



PKT ja EHK teenuste kasutajad 12.10.2022 seisuga

ei saa EHK teenust
26%

IET
24%KE

21%

TE
3%

ÖE
13%

IET ja TE
13%

ei saa EHK teenust IET KE TE ÖE IET ja TE



Hanke põhiandmed

➢ Riigihangete register www.riigihanked.riik.ee, hanke viitenumber 
252658

➢ Hanke eeldatav maksumus 1 305 000 eurot (ilma KM-ta)
➢ Hankeperiood 12 kuud (01.01.-31.12.2023)
➢ Jaotatakse 488 kliendikohta
➢ Hange on jagatud 8 osaks
➢ Hanke osades sõlmitakse lepingud ühe või mitme pakkujaga

➢ Pakkumuste esitamise tähtaeg: 7.11.2022 kell 12:00

➢ NB! pakkumuse sisestamiseks registrisse varuge aega!
➢ Infovahetus toimub ainult riigihangete registri kaudu.

http://www.riigihanked.riik.ee/


PKT teenuse ülesehitus
• Kestvus 4 kuud (4-6)

• Klient peab teenusel osalema 20 tundi kuus ja 10 päeva

• Teenuseosutajal on kliendiga sõlmitud vabatahtliku töö leping. 

• Teenuseosutajale makstakse kliendi eest pearaha (I etapi maksimaalne pearaha 
määr 305 eurot)

I etapp - Töösuutlikkuse hindamine, 
tööoskuste kujundamine, erinevate 

tööde proovimine ja harjutamine

• Kestvus kuni 3 aastat

• Klient teeb teenuse II etapis tööd vähemalt 40 tundi kuus

• Rõhk on töösuutlikkuse arendamisel ja inimese ettevalmistamisel avatud tööturule 
jõudmiseks.

• Teenuse II etapis sõlmib teenuseosutaja kliendiga töölepingu või võlaõigusliku 
lepingu sõltuvalt töö iseloomust. 

• Teenuseosutajale makstakse kliendi eest pearaha (II etapi maksimaalne pearaha 
määr kuni 305 eurot)

II etapp - Töötamine kaitstud 
tingimustel ja järjepideval 

juhendamisel

• Ei ole ajaliselt piiratud

• Klient töötab talle sobiva koormusega, teenuseosutaja juhendab ja nõustab tööl 
püsimiseks, tööoskuste säilitamiseks, vajadusel abistab uue töökoha leidmisel.

• Kliendil on töötamiseks vajalik leping, avatud tööturul töötamisel töösuhte 
lõppemisel kuni 2 kuud toetab teenuseosutaja uue töö leidmisel.

• Teenuseosutaja osutab teenust vähemalt 4 tundi kuus.

• Teenuseosutajale makstakse kliendi eest pearaha (III etapi maksimaalne pearaha 
kuni 175 eurot)

III etapp - Töötamine avatud 
tööturul või kaitstud tingimustes 

teenuseosutaja juures



#minuska

Aitäh! ☺



Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) 

katsetamine kohalikes omavalitsustes

10.10.2022, Zoom veebirakendus

Katrin Tsuiman, projektijuht
teenuste osakond
erihoolekande ja rehabilitatsiooni talitus



Arendustegevus - andmete, praktikate ja info kogumine,
abimeetmete parendamiseks ja arendamiseks:
paindlikumaks, 

kättesaadavamaks,
jätkusuutlikumaks,

kogukonnapõhisemaks,
tulemuslikumaks

ISTE on Eestis DI protsessi osa  

EHK
teenuste disaini 

protsess



Erihoolekande teenussüsteemi arendamisel VISIOON ehk  soovitud tulemus

2017 kaardistatud puudused  psüühilise 

erivajadusega inimeste teenuste korralduses: 

• Abimeetmeid osutatakse killustatult

• Teenuseosutaja ja teenustekesksus

• Jäik ja keeruline

• Dubleerivad vajaduste hindamised

• Puudub vastutaja ja personaalne kontaktisik

• Abi taotlemine igas ametkonnas eraldi

• Teenustel tegevuste dubleerimine

• Erinevate valdkondade abimeetmed ei ole 

seostatud

• Puudub koostöö ja integreeritus valdkondade vahel

• Teenuste hinnad ei ole tegelike kuludega 

vastavuses

Abi korraldus ja abimeetmed:

Soodustavad abivajaduse märkamist 

Lähtuvad inimese vajadustest

Otsivad ja loovad inimesele lahendusi

Kaasavad inimest ja põhinevad koostööl

Võimaldavad paindlikke lahendusi

Arvestavad muutuvaid vajadusi

Soodustavad erinevate osapoolte koostööd

Säilitavad ja/või loovad  seoseid kogukonnaga

On ressursipõhise diferentseeritud hinnaga

Teenuste kasutus – tunni, ööpäeva, kuu kaupa



Teenusdisain – ca 80 intervjuud,
koosloome töötoad, 15 persoonat

Rohkelt vajadusi ja ootusi



Täna sihtgruppi abistavad teenused:

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

KOV teenused:
• Koduteenus
• Väljaspool kodu osutatav 

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

Erihoolekandeteenused:
• Igapäevaelu toetamise teenus
• IET päeva- ja 

nädalahoiuteenusena
• Töötamise toetamise teenus
• Toetatud elamise teenus
• Kogukonnas elamise teenus
• Ööpäevaringne EHK, sh 4 

alaliiki



Isikukeskne erihoolekande teenusmudel
Inimese teenus kavandatakse  kokku teenuskomponentidest, 

talle on toeks personaalne kontaktisik, baastoetuse osutaja

Tegevuskomponendid 7 valdkonnas:
• Teenuse planeerimine 
• Tegevusplaani 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
• 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 (lisanduvad vajadusel)

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



Klienditöö ISTE mudelis
Abi – ja toetusvajaduse hindamine

Elukvaliteedi muutuse hindamine 

(tegevuste mõju hindamine) 

Teenuskomponentide  tabelis –

„mikroteenuste“ loetelu



❖ Sotsiaalsed suhted: 
• Sotsiaalsete suhete loomise/säilitamise 

toetamine 
(lähedaste, sõprade, laste või vanematega)

❖ Hõivatus: 
• Töötamise toetamine; 
• Töö(sarnase) tegevuse või rakenduse toetamine 

spetsiaalselt kohandatud keskkonnas;
• Õppimise toetamine; 
• Rakendus kogukonnas

❖ Vaba aeg ja huvitegevus: 
• Vaba aja ja huvitegevuse toetamine

❖ Igapäevaeluga toimetulek:
• Igapäevaelu toetamine;
• Ettevalmistus iseseisvumiseks

❖ Vaimne tervis: 
• Taastumine 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

❖ Elukoht: 
• Toetus elukoha vahetamisel

Lisatoetuse valdkonnad ja teenuskomponendid

Baastoetuse teenuskomponendid
❖ Teenuse planeerimine  - terviklik ja järjepidev toetusvajaduse ja selle muutumise hindamine, tegevusplaani koostamine, regulaarne 

üle vaatamine, muudatuste planeerimine, mõju ja tulemuste hindamine, teenuse tegevuste kokkuvõtte koostamine
❖ Tegevusplaani elluviimise tagamine – tegevusplaani elluviimise terviklik toetamine ja täitmise koordineerimine, võrgustikutöö

koordineerimine ja teostamine
❖ Vajadusel välise spetsialisti konsultatsioon teenuse planeerimiseks 

Eluvaldkondade ülene teenuskomponent

❖ Personaalne toetus: 
• Kõrvalabi, juhendamine, nõustamine 

erinevates valdkondades,        
kriisiolukordade lahendamine 

❖ Pere toetamine: 
• Psühholoogiline nõustamine ja 

psühhoteraapia perele; 
• Perenõustamine ja koolitus 

psüühikahäirete osas; 
• Kogemusnõustamine perele; 
• Intervallhoid



Periood 2019-2022

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

Tegevused on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist

Periood 2023-2024

ESF meetme „Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste

tagamine“ 

TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus “
• tegevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine“
• tegevuse periood: 01.01.2023-31.12.2024
• toetuse saaja ja tegevuse elluviija: Sotsiaalkindlustusamet



ISTE teenusmudeli katsetamine 2019-2024

Teenusmudeli katsetamise sisu:

1. katsetatakse psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel tegevuskomponentide põhist lähenemist;

2. rakendatakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste abi ja teenuseid korraldab kohalik 

omavalitsus.

TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, 
tegevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine

ISTE teenusmudel - milleks?
Inimesele ja tema lähedasele on terviklik abi lihtsalt ja kiirelt tema oma kodu lähedalt ja 
kogukonna toel kättesaadav. 



2022 - katsetab ISTE teenusmudelit 28 omavalitsust

28 KOVi, sh
- 7 linna, 21 valda
- 12 maakonnast

Jagatud 700 teenuskohta
Lepingute kogumaht 2022:
3 409 560 eurot

Omavalitsus Maakond Kohtade arv

Harku vald Harjumaa 10

Jõelähtme vald Harjumaa 25

Kose vald Harjumaa 15

Raasiku vald Harjumaa 15

Tallinn Harjumaa 130

Jõhvi vald Ida-Virumaa 5

Kohtla-Järve linn Ida-Virumaa 40

Lüganuse vald Ida-Virumaa 8

Põltsamaa vald Jõgevamaa 10

Järva vald Järvamaa 10

Paide linn Järvamaa 15

Türi vald Järvamaa 30

Haapsalu + Lääne-Nigula v. Läänemaa 32

Tapa vald Lääne-Viru 10

Väike-Maarja vald Lääne-Viru 7

Põhja-Pärnumaa vald Pärnumaa 13

Pärnu linn Pärnumaa 50

Tori vald Pärnumaa 30

Kehtna vald Raplamaa 7

Kohila vald Raplamaa 25

Rapla vald Raplamaa 55

Tartu linn Tartumaa 50

Otepää vald Valgamaa 5

Valga vald Valgamaa 30

Viljandi linn Viljandimaa 50

Antsla vald Võrumaa 15

Rõuge vald Võrumaa 8



KOV partneriteks 

113 teenuseosutajat
(30.03.2022 a seisuga)

41
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48
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Osutavad EHK teenuseid

Osutavad REHA teenuseid

Osutavad EHK ja REHA teenuseid

Ei osuta EHK/REHA teenuseid

ISTE mudelit katsetavate teenuseosutajate seos tänase EHK/REHA süsteemiga

65 TO-d tegutsevad samaaegselt
EHK ja/või REHA süsteemis

Teenuskomponentide osutajad



Teenuseosutaja ISTE mudeli katsetamisel

Teenuseosutaja võimalused:

➢ osutab inimesele baas- ja lisatoetuse teenuskomponente, nö universaalne

➢ spetsialiseerub konkreetsele tegevusele või eluvaldkonnale

➢ võimalik spetsialiseeruda sihtrühma lõikes (nt diagnoosi- ja/või vanusegrupi lõikes)

Baas-
toetus

Lisa-
toetus



Eesmärkmärgata abivajajaid
.

Osalenud 983 inimest

72% inimestest
on abisüsteemis uued, st ei
ole varem olnud
teenustel ega teenuste
järjekorras

2019-2022 I p-a



Inimese abivajaduse esmamärkajad (2019-2022 I pa)

KOV

Töötukassa

SKA

Teenuseosutaja

Tervishoid

Haridusasutus

Inimene ise

Kogukond

Politsei

Pere & sõbrad

Tööandja

2019-2021a

89,4%

10,6%

Kogukonna 
organisatsioonid ja 

inimesedSotsiaaltöö ja 
abivajajatega seotud 

institutsioonid

2022 I pa

92,4%

7,6%

Kogukonna 
organisatsioonid ja 

inimesedSotsiaaltöö ja 
abivajajatega seotud 

institutsioonid

KOV

Töötukassa

SKA

Teenuseosutaja

Tervishoid

Haridusasutus

Inimene ise

Kogukond

Politsei

Pere & sõbrad

Tööandja



ISTE mudeli katsetamisel osalenud inimesed 2019-2021
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Kaasatud inimesed Mehed Naised

Kokku 732 inimest 

PH
74%

IP
21%

PH/IP
5%

Inimeste jaotus diagnoosigrupi järgi 

PH IP PH/IP



2022 a ISTE toel abi saavad inimesed (30.06.2022 seisuga)

279
43%

37 169 73
vanus 16-20 vanus 21-45  vanus 46-65

MEES

370
57%

37 220 113
vanus 16-20 vanus 21-45  vanus 46-65

NAINE

74 389 186
vanus 16-20 vanus 21-45  vanus 46-65

11% 60% 29%

649



Reet

Inimese keskne ja vajaduspõhine abi osutamine

Abivajaduse hindamine

• 46 a

• Elab laenuga ostetud isiklikus 1-toalises korteris. 

• Mäluhäired, somaatilised kaebused, liikumisraskused 

• Riskikäitumine - sõltuvus ja enese hooletusse jätmine, 

jõuetus, lootusetus.

• Lähedastest isa, ema – suhted harvad, praktilist abi ei saa. 

• Suhtlusringkond piiratud.

• Varasem töökogemus olemas. 

• Psüühikahäire, keskmine puue, puuduv töövõime
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Reeda abivajaduse profiil 

Eluvald-
kond

Sotsiaalsed 
suhted

Vaimne tervis

Füüsiline 
tervis

Liikumine 
eluruumides

Liikumine 
väljaspool 
eluruume

Hõivatus
Vaba aeg 
ja huvi-
tegevus

Elukoht

Igapäevaelu toimingud

Toetus-
vajaduse 

skoor

Haigus-
teadlikkus ja 

raviplaani 
järgimine

Psühhika-
häire mõju

Kognitiivne 
võimekus

Riski-
käitumine

Asjaajami
ne

Söögi 
valmista-

mine
Söömine

Maja-
pidamis-

toimingud

Enese eest 
hoolitsemine

Toetus-
vajaduse 

aste 2 2 2 2

1 (enese hooletusse 
jätmine); 6 
(sõltuvus); 

8(lootusetus, 
jõuetus, 

mot.puudus) 3 0 2 2 2 2 3 2 2 2 2 30



Reet
Inimese keskne ja vajaduspõhise abi osutamise 
andmed:     

osutatud abi: 13 teenuskomponenti
abi maht: 268  tundi
eelarve: 6960,5 € (532 € kuus)

Teenusmudelis osutatud abi 13 kuud
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Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks

Vaimse ja motoorse võimakuse arendamine ja…

Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus

EI OLE TK Pere nõustamine ja koolitus

Tegevusplaani elluviimise tagamine

Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamine

Sotsiaalsete suhete toetamine

Personaalne toetamine erinevates  eluvaldkondades

Vaba aja ja huvitegevuse toetamine

Psühholoogiline nõustamine

Töötamise toetamine

EI OLE TK  Kogemusnõustamine

Riski- ja probleemse käitumise juhtimine

EI OLE TK  Rakenduse leidmine kogukonnas

Teenuse planeerimine

Igapäevaelu toetamine

13 kuu tegevuste maht (h)
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Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks

Vaimse ja motoorse võimakuse arendamine ja…

Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus

EI OLE TK Pere nõustamine ja koolitus

Tegevusplaani elluviimise tagamine

Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamine

Sotsiaalsete suhete toetamine

Personaalne toetamine erinevates  eluvaldkondades

Vaba aja ja huvitegevuse toetamine

Psühholoogiline nõustamine

Töötamise toetamine

EI OLE TK  Kogemusnõustamine

Riski- ja probleemse käitumise juhtimine

EI OLE TK  Rakenduse leidmine kogukonnas

Teenuse planeerimine

Igapäevaelu toetamine

13 kuu teenuse maksumus (€)



Teenusmudeli  tegevuste mõju hindamine  - inimese hinnang oma elukvaliteedile
Kasutusel tõenduspõhise metoodikaga küsimustik inimesele.

Välja töötatud vaimse tervise teenuse sekkumiste  mõju regulaarseks hindamiseks (Gigantesco, A.,  Giuliani, M., „Quality of life in mental health

services with focus on psychiatric rehabilitation practice“, 2011. Rome, Italy https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22194070/ ). 
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Elukvaliteedi hinnangutes keskmise muutus I vs II hinnang, 2019 -2022 andmed, 422 in 

I hinnang II hinnang

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22194070/


ISTE kogemused: Abi ja toetus lähedastele

Teenusmudelis on 26 

teenuskomponenti, mis 

hõlmavad seitset 

eluvaldkonda + pere 

toetamine + baastoetus

• Eluvaldkondade lõikes teenuskomponentide osutamise maht:



ISTE kogemused

o Omavalitsused on erinevad ☺

o Teenusmudeli rakendamine sõltub 

piirkondlikest eripäradest

o Ühetaoline abivajaduse hindamine

o Personaalne juhtumikorraldus

o Teenus rätsepatööna

o Tulemuslikkuse, osutatud abi mõju 

hindamine

o Paranenud koostöö

o Kogemusseminarid - õppiv kogukond
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