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Mis muutust me erihoolekandes soovime?
1. Teenuse keskkond
➢ DI algas Eestis 2006 (Riiklike erihoolekandeasutuste ja -teenuste reorganiseerimise kava);
➢ Institutsionaalsed, suured hooldekodud asusid lagunevates mõisahoonetes, linnadest eemal,

elanikud olid kogukondadest eraldatud;
➢ Aastaks 2024 saab suletud 14 suurt hooldekodu, üle 2000 inimese on siis saanud omale uue,

perelaadse korraldusega kodu (reorganiseeritud 1725 teenuskohta + loodud juurde 517 uut
teenuskohta);

2. Teenuse sisu
➢ Trinidad Wiseman selgitas 2016. aastal SOM-i tellimusel välja erihoolekandesüsteemi probleemid

(abivajajaid ei märgata õigeaegselt; EHT, SRT ja KOV sotsiaalteenuste vajaduse hindamine on
killustunud ja dubleeriv; lähedastele pakutav toetus ei ole piisav; abivajajad on sageli sunnitud oma
kogukonnast lahkuma; teenuste korraldus ja rahastamise põhimõtted on jäigad (teenuse sisu,
mahu, teenuse üksiktegevusi pole võimalik väiksemas mahus eraldi määrata));

➢ Leiti, et oluline on luua rohkem teenuseid, kus inimene saab elada edasi oma kodus ja teenused
peaksid olema paindlikumad ja kättesaadavamad;

➢ 2017. valmis isikukeskse teenusemudeli (ISTE) prototüüp;

ISTE teenusemudeli katsetamine
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ISTE teenusemudeli katsetamine

➢ 2022. aastal katsetavad ISTE mudelit 28 KOV-i 12 maakonnast (sh 7 linna, 21 valda) 700 teenusekohaga;

➢ 2023-2024 uus, viimane periood katsetamiseks: lisandub majutusega teenuse vajajate kaasamine, 750 
teenuskohta; 

➢ VTK teema nr 1: Plaan on rakendada ISTE mudel üle eestiliselt aastaks 2025;

➢ Muudatus puudutab 4 erihoolekandeteenust:

➢ igapäevaelu toetamise teenus

➢ töötamise toetamise teenus

➢ toetatud elamise teenus

➢ kogukonnas elamise teenus 

… ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust;

Ööpäevaringseid teenuseid korraldab endiselt riik.

➢ Miks just need teenused?

- muudatus mõjutab enamikku erihoolekandeteenuste kasutajaid (u 4000 inimest 6000-st);

- seni ISTE projektis osalenud inimeste toetusvajaduse tase vastab toetavate teenuste omale;

- just nende teenuste puhul tõid erinevad uuringud kitsaskohana välja dubleerimise;

- ISTE üheks eesmärgiks on, et kodukoha KOVist saab abi ka psüühilise erivajadusega inimene.

➢ Ettevalmistuste planeerimine mudeli rakendamiseks käib (rahastusskeem, koolitused, STAR-arendused jms).
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VTK teemad (lisaks ISTE-le):

Muudatus Mis aastal eesmärk saavutatakse?

1. Erihoolekandeteenuselt võib aasta jooksul

eemal (nt kodus, külas) olla 4 kuud (praegu 2).
Jõustub 2023.a algusest. Esimene lugemine riigikogu saalis 24.10?

2. Ööpäevaringsetel teenustel on tööl rohkem

tegevusjuhendajaid.

2023. aastaks raha taotletud mahus ei eraldatud (RES ei ole vastu võetud),

eesmärk on siiski alates 2023. a tõsta liitpuudega inimeste teenuse

hinda nii, et oleks võimalik palgata rohkem personali.
3. Täpsustatakse SHS §89 (mis ulatuses peab

KOV igapäevaelu toetamise teenuse ruumide

eest tasuma);

Tõstatus seoses PNH teenusega.

2023 aasta I kvartal SKA kulumudeli update, selle raames.

4. Luuakse uus intervallteenus.
Praeguse päeva- ja nädalahoiuteenuse asemel (alates 2024).

2022.a-l 28% teenuse kasutajatest kasutas teenust kuni 10 (öö)päeva kuus, st nende eest

maksis SKA teenuse kasutajale äraoldud aja eest rohkem, kui teenuse kasutamise eest.

5. Viiakse teenuste rahastamise kulupõhisele

tasemele.
Kulumudeli update 2023 a. I kvartal. 2024 ehk siis?

6. Leitakse viisid, et osutada paremini teenust

sõltuvushäirega+psüühikahäirega inimestele.
Koostöös TAI-ga. Piloteerimine 2024?

7. Leitakse otstarbekas viis õendusteenuse

pakkumiseks erihoolekandeteenustel.
Koostöös Haigekassaga. Rakendub alates 2024?

8. Muudame töötamise toetamise teenuse sisu. PKT piloteerimine lõpeb ja teenused integreeritakse alates 2024.
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Koostöö kommunikatsiooniagentuuriga Miltton:
➢ 2021. alguses riigihange „Psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonda kaasamist toetavad

kommunikatsioonitegevused“- EI TAHA PLAKATEID!
➢ võitis Miltton New Nordics, tegevused kestavad 2022. a lõpuni;
➢ Mis on tehtud:
✓ artiklid, arvamus- ja kogemuslood (sh psüühikahäirega inimeste tööandjatelt), intervjuud meediakanalites

(Ringvaade, Eesti Naine, Postimees, Eesti Päevaleht jne);
✓ osalemine külalistena presidendi Roosiaia vastuvõtul (psüühikahäirega inimene+tegevusjuhendaja);
✓ uuring Eesti elanike suhtumisest psüühilise erivajadusega inimestesse (Norstat Eesti):

Valim: 1080 inimest
Toimumise aeg: juuli-august 2021
Tulemused: https://www.sm.ee/uudised-ja-pressiinfo/andmed/uuringud-ja-analuusid#sotsiaalvaldkonna-
uuringud-ja-analsid
❖ Kokkuvõttes on suhtumine psüühilise erivajadusega inimestesse pigem toetav. Mida nooremad on

inimesed, seda olulisemaks peetakse vajadust pakkuda psüühilise erivajadusega inimestele sobivaid
töötingimusi.

❖ Vaja pakkuda rohkem teadmisi psüühiliste erivajadustega inimeste kohta. Enamik inimesi toob esile, et
paremad teadmised psüühilise erivajadusega inimeste kohta aitaks neil suhtlusolukordades end
mugavamalt tunda. Parandada oleks vaja nii teadmisi psüühilise erivajadusega inimeste käitumise
võimalike eripärade kui nende toetamise võimaluste kohta.

https://www.sm.ee/uudised-ja-pressiinfo/andmed/uuringud-ja-analuusid#sotsiaalvaldkonna-uuringud-ja-analsid
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Koostöö kommunikatsiooniagentuuriga Miltton:
✓ ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus- Tallinna Ülikooli üle-ülikooliline projektõppeaine (erinevate erialade

üliõpilased koostöös juhendajatega viivad ellu interdistsiplinaarseid projekte endale huvipakkuval teemal);
- 2022. kevadsemestril oli ELU projekti eesmärgiks toetada psüühilise erivajadusega inimeste suhtlust

kogukondadega, kes elavad ööpäevaringse toega kodudes. Otsiti võimalusi ja kohti, kus erivajadusega inimesi
koheldakse võrdväärsetena ja kaasatakse vaatamata nende haavatavusele, mõeldi ühiskonnas ette tulla
võivatele takistustele läbi erinevate osapoolte “silmade”.

- Projekti raames moodustus 3 gruppi, kes tegelesid erinevate teemadega:
I grupp – Kogukonnaaed Kuressaares
II grupp – Eestkostjate koostöö hea tava
III grupp – Tööturu võimalused koostöös SAga Hea Hoog

- Gruppide tegemised leidsid positiivset kajastust meedias:
https://saartehaal.postimees.ee/7512774/saaremaale-luuakse-esimest-kogukonnaaeda
https://saartehaal.postimees.ee/7510280/avame-talgupaeval-uhiselt-saaremaa-esimese-kogukonnaaia
https://online.le.ee/2022/05/24/psuuhilise-erivajadusega-inimesed-teevad-imelist-tood/

- Üleskutse liituda! Seekord olid üliõpilasgruppide mentorid AS Hoolekandeteenused töötajad ja projektid
seotud nende murede ja tegemistega. Nüüd on võimalus ka teisel- kui teil on mõtteid, mida psüühikahäirega
inimeste heaks koos üliõpilastega 2023. a kevadsemestril (või ka hiljem) korda saata, ära teha, kirjutage
elen.preimann@sm.ee !

https://saartehaal.postimees.ee/7512774/saaremaale-luuakse-esimest-kogukonnaaeda
https://saartehaal.postimees.ee/7510280/avame-talgupaeval-uhiselt-saaremaa-esimese-kogukonnaaia
https://online.le.ee/2022/05/24/psuuhilise-erivajadusega-inimesed-teevad-imelist-tood/
mailto:elen.preimann@sm.ee
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Koostöö kommunikatsiooniagentuuriga Miltton:
✓ Tagasi Kooli e-tunnid oktoobris:
2021:
1.-3. klass „Kuidas suhelda pildikeeles?“ (Kati Kiiver);
1.-3. klass ja 4.-6. klass „Как общаться на визуальном языке?“ (Tatjana Patsanovskaja);
7.-9. klass „Kuidas tajuvad autistlikud inimesed maailma?“ (Marianne Kuzemtšenko);
7.-9. klass „Kas mul võib tekkida vaimse tervise probleem?“ (Anna-Kaisa Oidermaa);
10.-12. klass „Kes toetab psüühikahäirega inimest?“ (Reet Asmer);

2022:
1.-3. klass „Miks me oleme erinevad? Miks me oleme sarnased?“

(Marit Kannelmäe-Geerts, Peaasjad);
4.-6. klass „Kas kõigil inimestel on samasugune vaimne tervis?

(Merilin Mandel, “Jess, lapsed!”,Peaasjad);
4.-6. klass „Kas puudega inimesel on samad õigused, mis puudeta

inimesel?“ (Maarja Krais-Leosk, EPIK);
10.-12. klass „У нас способность совершать дела?“ (kohtunik

Olev Mihkelson)
10.-12. klass „Võime tegusid teha?“ (kohtunik Liina Naaber-Kivisoo)



Ee
st

i V
ab

ar
iik

Koostöö kommunikatsiooniagentuuriga Miltton:
✓ Arvamusfestivalil arutelu „Eriline on tavaline“;
✓ Näitus „Eriline on tavaline“ Fotografiskas- osalevad kunstnikud valiti välja 2021. sügisel korraldatud

Open Calli kaudu. Kunstnikud kujutavad Eestis elavaid psüühilise erivajadusega inimesi ja nende
tegemisi erinevate lähenemisnurkade kaudu – Silvia Sosaar (EST) on läbi viinud videointervjuud,
Anna Pazucha (EST) on jäädvustanud psüühiliste erivajadustega inimeste loomingut, Julia SH (SWE)
on keskendunud portreefotodele.
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Koostöö kommunikatsiooniagentuuriga Miltton:
✓ Dokumentaarsari „Kui vähe on õnneks vaja“ ERR-s

oktoobris esmaspäeviti 19.40 ETV2-s;
✓ Video „Milline on psüühilise erivajadusega inimeste elu

kogukonnakodudes?“
https://www.youtube.com/watch?v=I3ndoEtM7uY

✓ Kogemuslood Delfi meedias („Eriline on tavaline“
plokid Pere ja Kodus, Tervisplussis ja
Naistekas);

✓ Valmimas koostöös EPIKojaga video operatiiv-
töötajatele;

✓ Novembris uus uuring Eesti elanike suhtumisest
psüühilise erivajadusega inimestesse .

Häääästi suur aitäh kõigile inimestele, kes oma lugusid on jaganud, on olnud valmis rääkima oma näo ja
nimega, tegevusjuhendajatele, kes neid inimesi on aidanud leida ja neid toetanud, hooldekodude
juhtidele, kes on tegevusjuhendajatel lubanud „kõrvalise tegevusega“ tegeleda ja kõigile teistele suure
südamega kaasamõtlejatele-aitajatele!

https://www.youtube.com/watch?v=I3ndoEtM7uY
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Aitäh! Palju jõudu ja head tervist!


