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Sissejuhatus 
Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli kasutajakogemuse mõjuanalüüsi (edaspidi: Projekt) 
eesmärgiks on uue teenusmudeli piloteerimises osalenud kohalike omavalitsuste, teenus- 
komponentide osutajate, teenuse kasutajate ja nende lähedaste kogemusest lähtuvalt 
teenusmudeli kriitilise analüüsi läbiviimine. Kasutajauuringu põhjal tuvastati pilootprojekti 
raames kasutatud head praktikad ja probleemkohad ning tehti sellest lähtuvalt 
muudatusettepanekuid teenusmudeli parendamiseks. 

Uus teenusmudel loodi 2016/17 Sotsiaalministeeriumi tellitud hanke raames, mille esemeks 
oli teenuse disain erihoolekandeteenuste  ja –süsteemi arendamiseks ja ümberkujundamiseks 
psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste vajaduste lähtepunktist ning 
teenusesüsteemi efektiivsemaks ja paindlikumaks korraldamiseks.  

Mõjuanalüüsi lõppraport koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis on kirjeldatud 
kasutajakogemusele tugineva mõjuanalüüsi läbiviimise protsessi, uue teenusmudeli toimivust 
ning teenusmudeli rakendamise mõju erinevatel tasanditel (sh mõju varem (2016/2017 
disainiprojektis) tuvastatud valdkonna probleemidele ning mõju inimese elukvaliteedile). 
Peatükis on kokkuvõtvalt iga alateema juures välja toodud mõjuanalüüsi raames kaardistatud 
probleemkohad, sellest tulenevad teenusmudeli muudatused ning ettepanekud uue 
pilootprojekti ettevalmistamiseks. 

Teises peatükis on kirjeldatud teenusmudeli parendamise protsessi ning parendatud 
teenusmudelit. Teenusmudel on esitatud nii visuaalsete jooniste kui tekstiliste selgitustena 
eri etappide, osapoolte rollide ja ülesannete täpsustamiseks. 

Kolmandas peatükis on toodud uuesti kokkuvõtvalt peamised ettepanekud parandatud 
teenusmudeli ellu rakendamiseks ja testimiseks uues pilootprojektis.  

Lõppraporti lisadena on vormistatud: 

Lisa 1. Korralduslikud küsimused mudeli rakendamiseks (juhendmaterjal piloodis osalejatele) 

Lisa 2. Kasutajauuringus osalejate hinnang teenusmudeli eelistele ja puudustele 

Lisa 3. Kasutajauuringus kogutud kliendilood 

Lisa 4.  Kasutajauuringus osalejate hinnang teenusmudeli mõju kohta valdkonna 
probleemidele 
Lisa 5. Teenuse planeerimise tabel ja teenuskomponentide loetelu 

Lisa 6. Teenusmudelit kirjeldav joonis 

Kasutatud lühendid ja mõisted 

o   IP - intellektipuue 

o   PH - psüühikahäire 

o   KOV - kohalik omavalitsus 

o Sidusvaldkond - sidusvaldkonnana nähakse käesolevas töös psüühilise erivajadusega 
inimesele väljaspool tänast erihoolekandeteenuste süsteemi teisi vajalikke teenuseid ja 
toetusmeetmeid osutavaid valdkondi, nt haridussüsteem, tervishoiusüsteem, tööhõive 
süsteem, rehabilitatsiooniteenuste süsteem jm 
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1 Kasutajakogemusele tuginev mõjuanalüüs 
 

1.1 Kasutajakogemusele tugineva mõjuanalüüsi läbiviimise kirjeldus 
Mõjuanalüüsi eesmärk oli välja selgitada pilootprojekti rakendamisega seotud osapoolte 
kasutajakogemus ning tuvastada teenusmudeli piloteerimise head praktikad ja 
probleemkohad. Selleks tutvuti pilootprojekti käigus kogutud andmete ja materjalidega, viidi 
läbi kasutajauuring piloodiga seotud huvigruppidega ning hinnati kriitiliselt teenusmudeli 
toimimist. 

Projekt algas projektimeeskonna ja hankija avakoosolekuga, 29. augustil 2018.a., kus 
täpsustati mõjuanalüüsi läbiviimisega seotud hankija ootusi, lepiti kokku projekti 
eesmärkides, tulemites ja töökorralduses ning kooskõlastati projekti ajaplaan. Enne 
kasutajauuringu (intervjuud ja küsimustikud) läbiviimist tutvus projektimeeskond veel 
komponendipõhise teenusmudeli piloteerimise käigus kogutud andmete ja materjalidega, et 
saada esialgne ülevaade teenusmudeli toimimisest. 

Kasutajauuringus koguti piloodiga seotud erinevatelt osapooltelt tagasisidet  teenusmudeli 
toimimise kohta ning teenusmudeli rakendamise mõju kohta varasemalt, 2016/2017 
teenusdisaini projekti käigus tuvastatud probleemidele ja inimese elukvaliteedile. 

Kasutajauuring oli suunatud piloodis osalenud esma-, baas- ja lisatoetuse osutajatele, 
piloodiga seotud võtmeisikute ning teenusekasutajatele ja lähedastele. Tagasisidet küsiti 
individuaal- ja grupiintervjuude kaudu ning küsimustike abil. 

Mõjuanalüüsi peamisteks uurimisküsimusteks olid:  

a) Missugune oli uue teenusmudeli rakendatavus praktikas, sh mis toimis hästi ja mis ei 
toiminud teenusmudeli puhul nii nagu planeeritud ning missuguseid takistusi esines 
mudeli rakendamisel? 

b) Missugune oli uue teenusmudeli rakendamise mõju erihoolekande valdkonna (2016-
2017.a. teenuse disaini projektis tuvastatud) probleemidele?  

c) Missugune oli uue teenusmudeli rakendamise mõju inimese elukvaliteedile? 
Kasutajauuringu läbiviimise meetodid ja valim on kajastatud alljärgnevas tabelis. 

Uurimisküsimus Meetod Valim 

1) Missugune oli uue 
teenusmudeli 
rakendamise mõju 
teenusdisaini 
projekti käigus 
tuvastatud 
erihoolekande 
valdkonna  
probleemidele 

Küsimustik Küsimustik saadeti kõigile piloodis osalenud esma-, 
baas- ja lisatoetuse osutajatele. 
Vastas kokku 20 inimest, sh 7 KOV ning 13 baas- ja 
lisatoetuse osutajat.  
Küsitlusele ei vastanud piloodis osalejad Jõhvist ja 
Otepäält. 

Küsimustik Küsimustik saadeti neljale avakoosolekul kokku lepitud 
piloodiga seotud võtmeisikutele 
Sotsiaalkindlustusametist ning Sotsiaalministeeriumist. 
Vastasid kõik, kellel küsimustik saadeti (1 SoM, 3 SKA 
esindajat). 

2) Teenusmudeli 
rakendatavus 
praktikas 

Grupiintervjuu
d 

Grupiintervjuud toimusid neljas piloodis osalenud 
piirkonnas (Tallinn, Keila, Märjamaa, Haapsalu), 
intervjuule kutsuti kõik piirkonna esma-, baas- ja 
lisatoetuse osutajad. 
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4-l grupiintervjuul osales kokku 20 inimest, sh 8 KOV ja 
12 baas- ja lisatoetuse osutajat. 

Küsimustik Küsimustik saadeti kõigile esma-, baas- ja lisatoetuse 
osutajatele, kes ei osalenud grupiintervjuul. 
Vastas 2 KOVi esindajat ja 2 baas- ja lisatoetuse osutajat 
Põhja-Pärnumaa ja Põhja-Sakala vallast. Ei vastanud 
Jõhvi ja Otepää. 

3) Teenusmudeli 
rakendamise mõju 
inimese 
elukvaliteedile 

Individuaal- 
Intervjuud 

Intervjuud lepiti kokku nelja teenuse kasutaja ja/v 
lähedasega. Osales 2 teenusekasutajat ja 2 lähedast. 

Küsimustik Küsimustik saadeti kõigile piloodis osalenud teenuse 
kasutajatele  ja/v lähedastele (küsimustiku 1.osa) ning 
nende baastoetuse osutajale (küsitluse 2.osa) (töötajale, 
kes koos kliendiga koostas ja viis ellu tegevusplaani). 
Vastused laekusid 17-ne piloodis osalenud inimese 
kohta. Vastajateks olid nii teenuse kasutaja, pereliikmed 
kui tugiisikud. 

 

Kasutajauuringu tulemused olid aluseks teises etapis toimunud koosloome töötoale, samuti 
teenusmudeli parendusteks ja ettepanekuteks uue pilootprojekti ettevalmistamisel ja 
elluviimisel. Kasutajauuringus kogutud osalejate tagasisidest annavad täpsema ülevaate 
Lõppraporti Lisad 2, 3 ja 4. 

 

1.2 Mõjuanalüüs: uue teenusmudeli toimivus ja mõju valdkonna 
probleemidele  

Käesolevas alapeatükis on esitatud kokkuvõte mõjuanalüüsi tulemustest. Mõjuanalüüsi 
tulemusi on kirjeldatud varasema, 2016/2017 teenusedisaini projekti käigus tuvastatud 
üheksa  erihoolekande valdkonna probleemi lõikes. Erihoolekande valdkonna probleemid 
kaardistati ja kirjeldati 2016/17 toimunud teenusedisaini projekti käigus. Probleemide 
tuvastamiseks töötati läbi valdkonna varasemad uuringud, viidi läbi 7  grupiintervjuud 
valdkonna ekspertide ja sidusvaldkondade esindajatega ning 38 individuaalintervjuud 
erihoolekande klientide ning nendega igapäevaselt kokku puutuvate inimestega (sh kliendi 
lähedased, teenuseosutajad, tööandjad). Toimus 9 koosloome töötuba, kus osalesid teenuste 
kasutajad (praegused ja endised erihoolekande teenuste kliendid), klientide esindajad ja 
lähedased, teenuseosutajad ja -korraldajad ning valdkonna eksperdid. Kogutud sisendi põhjal 
kaardistati ja kirjeldati valdkonna peamised probleemid. Teenusedisaini projekti raames 
töötati välja uus teenusmudel, mille eesmärgiks oli tuvastatud probleemide täielik või osaline 
lahendamine.  

Käesoleva mõjuanalüüsi aluseks ongi võetud eelnimetatud disainiprojektis tuvastatud 
probleemid ja lahenduste hüpoteesid ning kirjeldatud, kuidas piloteerimise raames uued 
lahendused toimisid ning missugune oli uue teenusmudeli rakendamise mõju tuvastatud 
probleemidele. Igas alapunktis on esmalt kirjeldatud teenusmudeli toimivust ja mudeli 
positiivset mõju varem tuvastatud probleemidele. Iga alapeatükk lõpeb kokkuvõtva tabeliga 
mõjuanalüüsi raames tuvastatud tõrgetest, teenusmudeli  muudatusest ning ettepanekutest  
uue pilootprojekti ettevalmistamiseks.   
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1.2.1 Toetusvajaduse õigeaegne märkamine ja proaktiivne abi pakkumine  

Probleemid: Abivajajaid ei märgata õigeaegselt, sekkumine toimub liiga hilja; Abi pakkumine 
pole proaktiivne; Täiskasvanuks saavad puudega lapsed jäävad õigel ajal märkamata; Vähe 
tehakse ennetus- ja teavitustegevust.  

Lahenduse hüpotees: Mudeli raames on kohaliku omavalitsuse ülesanne kaardistada 
sidussüsteemid, kus tema piirkonna inimeste abivajadus võib avalduda ning seada sisse 
süstemaatiline infovahetus ja koostöö (sh tervishoiu ja haridusasutustega). Esmase toetuse 
mooduli ülesannete hulka kuulub proaktiivne abipakkumine. Hädaabi mooduli raames on 
võimalik abi pakkuda ka inimestele, kelle haigusteadlikkus on madal. Teenuseosutajal on 
võimalik hakata looma kontakti läbi võrgustiku ja pere, kui inimene ei võta abi vastu. 
Esmatoetuse moodulis on sotsiaaltöötaja tegevus proaktiivne. 

Mis piloodis toimis, millele saadi kinnitust? 

Otseselt proaktiivseid sekkumisi ja toetusvajaduse märkamisega seotud tegevusi 
pilootprojekti raames ei tehtud, kuid kasutajauuringus osalejad hindasid mudeli mõju määra 
positiivseks, kuna inimene sai kiirelt vajalikku abi ja ei pidanud pikalt teenuse järjekorras 
ootama.  

Uus teenusmudel oli kiirem ja paindlikum võimalus kliendile teenuse osutamiseks ning 
andis võimaluse toetada keerulisemaid kliendigruppe (nt madala haigusteadlikkusega 
inimesi). Teenuse osutamist (nii baastoetust kui hädaabi) sai alustada tuginedes tuvastatud 
abivajadusele, mitte inimese nõusolekule (teenuse saamise aluseks ei olnud allkirjastatud 
avaldus). Mudel võimaldas teha tööd väga raske psüühilise erivajadusega klientidega, keda 
seni ei olnud võimalik aidata, kuna nad ei olnud valmis teenust taotlema ja abi vastu võtma. 
Sellisel juhul töötati peamiselt personaalse toe komponendi kaudu kontakti loomise 
eesmärgil, arendati turvalist keskkonda ning toetusvõrgustikku ning toetati vajadusel 
abivajaja lähedasi. 

Proaktiivsele abile ja varajasele märkamisele aitas kaasa KOVi esmase toe pakkuja roll ning 
võimalus vajaduse ilmnemisel teha koheselt otsus erihoolekandeteenuse osutamiseks. KOV 
omas ülevaadet kliendi käekäigust ja teenuseosutamisest, mille kaudu KOV juhtumikorraldus  
ja teenusele suunamine oli efektiivsem ja operatiivsem. 

Mis jäi lahenduseta, millised olid uued tõrked?  

Kuna piloodis osalevate klientide arv ühes kohalikus omavalitsuses oli kuni 5 inimest ja need 
inimesed olid reeglina projektiga liitumisel KOVile juba teada, siis ei tehtud pilootprojekti 
käigus otseselt proaktiivseid, uute abivajajate märkamiseks vajalikke tegevusi.  

Samuti ei jõudnud piloodis osalevad omavalitsused sidussüsteemide kaardistamiseni, sest 
selleks puudus pilootprojekti raames otsene vajadus. Projekti võeti kliendid, kelle abivajadus 
oli KOVile varasemalt teada, kuid keda tänase teenussüsteemi kaudu ei saanud toetada 
(inimesed, kes ei olnud valmis koostööks ning võtnud abi vastu) või kellele tänased teenused 
ei sobinud teenuse sisu või mahupiirangute tõttu (nt vajadus suuremas mahus individuaalse 
toe järele või teenuse osutamiseks inimese kodus). Sellest tulenevalt puuduvad andmed uute 
abivajajate märkamise kohta ning seda mudeli osa tuleks kindlasti uues pilootprojektis 
täiendavalt katsetada. 
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Mõjuanalüüsi raames 
tuvastatud tõrge 

Teenusmudeli muudatus Sisend uueks piloodiks 

Pilootprojekti käigus ei 
tehtud otseselt 
proaktiivseid, uute 
abivajajate märkamisega 
seotud tegevusi  

KOV rolli rõhutamine 
teenusmudelis sidusvaldkondade 
kaardistamisel ja informeerimisel 
ning koostöökokkulepete 
sõlmimisel.  
Korralduslike küsimuste 
koostamine teenusmudeli 
rakendamiseks piloodis, kus on 
lahti kirjeldatud teenusmudeli 
rakendamiseks vajalikud 
eeltegevused. 

Piloteerida reaalset märkamist 
ning esmapöörduja abivajaduse 
hindamist ja teenuse planeerimist 
(võimaldada ühes KOV-s suuremal 
arvul klientide osalemine, sh 
esmased pöördujad). 
 
Koguda andmeid 
esmapöördumiste kohta. 
Abivajaduse hindamisinstrumendi 
täiendamine infoväljaga, mis 
kajastab informatsiooni kuidas 
inimene teenusele jõudis, nt kelle 
poolt tuli info. 
 
Piloteerijate juhendamine 
(juhendmaterjalide ja piirkondliku 
koolitamise kaudu)  piloteerimaks 
sidusvaldkondadega koostöö 
korralduse väljaarendamist.  
 
Sidussüsteemidega 
koostöömudelite  heade 
olemasolevate praktikate 
tutvustamine infomaterjali, 
kogemusseminaride ja koolituste 
raames. 

 

1.2.2 Teenusteni jõudmine, asjaajamine ja koordineerimine  

Probleem: Teenussüsteem on klientide jaoks killustunud, raske on saada aru oma õigustest ja 
võimalustest; Teenuste taotlemise protsessid on keerulised, ebaloogilised ning ajamahukad, 
erinevate teenussüsteemide raames hindamiste käigus kogutud info ei toeta ega täienda 
üksteist; Puudub sujuv üleminek haridussüsteemist erihoolekandesse; Vähene ettevalmistus 
ja lisatugi muutustega kohanemisel. Teenussüsteemis puudub abivajaja jaoks üks abistaja ja 
koordineerija, kes aitaks muuta erinevad teenused üheks terviklikuks abipaketiks. Teenuste 
ja ka rahastamise võimaluste integreerimine terviklikuks ja inimese vajadustele vastavaks 
toetussüsteemiks jääb sageli kasutamata, kuna puudub sisuline juhtumikorraldaja, kes 
vastutaks inimesele vajaliku abi koordineerimise eest ning oleks kogu protsessi ajal vajadusel 
toeks.   

Hüpotees: Erihoolekande, sotsiaalse rehabilitatsiooni ja kohaliku omavalitsuse teenuste 
koondamine ühte teenussüsteemi, mida koordineeritakse kohalikul tasandil. 
Koostöökokkulepete sõlmimine sihtgrupi jaoks oluliste sidusvaldkondadega. Baastoetuse 
moodul, mis sisaldab personaalse toetuse ja võrgustiku töö koordineerimise komponenti. 
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Baastoetuse osutaja alustab inimese toetusvajaduse personaalsest hindamisest ning hakkab 
sellest lähtudes koos inimesega toetust planeerima. Samuti tegeleb ta juhtumi korraldamise 
ja individuaalse toetuse pakkumisega, mis hõlmab endas lisatoetuse ja sidusvaldkondade 
teenustega seostamist ning võrgustiku koostöö koordineerimist. Abi saamiseks ei ole vaja 
eraldi taotlusi esitada, abi pakkumise otsuse teevad sotsiaaltöö spetsialistid inimese 
abivajaduse hindamise alusel. 

Mis piloodis toimis, millele saadi kinnitust? 

Piloteeritud teenusmudel on oluliselt lihtsustanud nii erihoolekande- kui teiste 
sotsiaalteenuseni jõudmist ja erinevate teenuste koordineerimist. Abivajajad said  teenusele 
koheselt peale abivajaduse märkamist ja esmast hindamist ning üldjuhul oli ka baastoetuse 
raames pakutav personaalne toetus koheselt kättesaadav. Abivajaduse ilmnemisel ei olnud 
vaja taotleda suunamiskirju erinevatele teenustele, ei olnud vaja järgida erinevate 
süsteemide teenustele saamise nõudeid ning läbida eri teenuste taotlemise protsesse (nt 
KOV, rehabilitatsiooni ja erihoolekanne).  

Abi pakkumine algas sealt, kuhu inimene pöördus. Kui inimene pöördus otse teenuseosutaja 
poole, siis võeti omavalitsuse sotsiaaltöötajaga ühendust ning kutsuti ta teenuseosutaja 
juurde kohale (või vastupidi).  

Esmane toetus, personaalne abi  ja erinevad teenuskomponendid oli võimalik kätte saada 
ühest kohast, ilma, et oleks pidanud taotlema teenuseid erinevatest teenussüsteemidest. 
Juhtumikorralduslik vastutus terviku haldamise eest oli baastoetuse osutajal. Terviklik, 
erinevaid teenuskomponente sisaldava abi pakkumine ühest kohast andis nii baastoetuse 
osutajale, kui ka KOVile parema ülevaate, millist toetust inimesele tervikuna pakutakse. 
Teenusmudel toetas tihedat koostööd KOVi, baas- ja lisatoetuse pakkujate vahel. 

Baastoetuse raames pakutav personaalne tugi  aitas vähendada teenuste killustatust. 
Abivajaja ja pere jaoks oli olemas üks kindel baastoetuse pakkuja/tugiisik, kellel lasus 
juhtumikorralduslik vastutus ja kes koordineeris kogu pakutavat toetust. Inimese jaoks oli üks 
kontaktisik või asutus, et saada kogu terviklik info võimalustest ja toetus teenuste 
kättesaamiseks.  

Mis jäi lahenduseta, millised olid uued tõrked?  

Piloodis osalejatele ei olnud selge, kuidas tagada eri osapoolte tegevust toetav ning 
isikuandmete kaitset tagav infovahetus ja koostöö abivajaja (ja/või pere) ning KOVi ja 
teenuseosutajate vahel (sh infosüsteemid ja omavaheline suhtlemine).  

Puudub ühtne infovahetuse platvorm KOVi, baas- ja lisatoetuse osutajate vahel, mistõttu 
hindamise ja planeerimise dokumenteerimisel tehakse topelt tööd (nt KOV juhtumiplaan ja 
teenuskomponentide osutamiseks koostatav tegevusplaan).  Tänane infosüsteem STAR ei 
toeta tööprotsessi dokumenteerimist ja eri osapoolte infovahetust, teenuskomponentide 
osutajal puudub reeglina juurdepääs vajalikule infole.  Ühes piirkonnas võimaldati 
baastoetuse pakkujale juurdepääs STAR infosüsteemile, mis võimaldas KOVi poolt sisestatud 
infot lugeda, kuid mitte lisada ja muuta.  

Teenuseni jõudmise ja teenuste saamise protsess oli pilootprojektis lihtsam abivajaja vaatest, 
kuid KOVidele toob uus teenusmudel kaasa uue rolli, sh lisaülesanded ja aruandluse, mis 
vajavad aega, tööjõuressurssi ning harjumuste muutmist. KOVi ja teenuseosutajate vaatest 
oli oluliseks takistuseks uue teenusemudeli keerukus. Kuna tegemist on kontseptuaalse 
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muudatusega, mis on muutnud teenuse aluspõhimõtteid ning eri osapoolte rolle, siis nõuab 
mudeli rakendamine suuremat ja sihipärast selgitust ja juhendamist nö koha peal, sh 
nõustamist, et rakendada teenusmudel piirkonna võimalusi ja senist praktikat arvestavalt. 

 

Mõjuanalüüsi raames 
tuvastatud tõrge 

Teenusmudeli muudatus Sisend uueks piloodiks 

Puudub ühtne infovahetuse 
platvorm KOV ja teenuseosutaja 
vahel, mistõttu hindamise ja 
planeerimise dokumenteerimisel 
tehakse topelt tööd. Täna 
kasutatav STAR infosüsteem ei 
toeta KOV ja teenuseosutaja 
vahelist infovahetust. 

Abivajaduse hindamisel ei ole 
kättesaadav juba varasemalt 
teiste riiklike süsteemide poolt 
kogutud info inimese puude ja 
abivajaduse kohta. 

Teenuse planeerimise tabeli, 
esmase hindamise instrumendi 
ja teenuskomponentide loetelu 
koondamine ühte tabelisse. 
Tabeli kasutamine 
infovahetuseks KOV ja 
baastoetuse osutaja vahel. 

Toetada praktiliste 
soovituste ja lahenduste 
kaudu  infovahetust KOVi ja 
teenuseosutaja vahel, mis 
toetaks piloodis osalejate 
tööprotsessi (teenuse 
planeerimise tabeli kaudu 
infovahetust turvalisel ja 
mugaval viisil).  
Selleks võiks piloodi raames 
kaaluda eraldi lihtsa 
infotehnoloogilise 
lahenduse sisse seadmist, 
mis võimaldaks teenuse 
planeerimise tabelit mõnes 
pilvelahenduses erinevate 
osapoolte vahel turvaliselt 
jagada. 
 
Piloodis osalejatele 
varasemalt kogutud info 
kättesaadavaks tegemine 
(SKA ja Töötukassa 
hindamiste tulemused). 

Teenuskomponentide loetelu oli 
piloodis osalejate jaoks liiga pikk 
ja detailne, komponentide sisu ei 
olnud alati üheselt selge. 

Uuendatud ja lühendatud 
teenuskomponentide loetelu. 

Uues piloodis kasutada ja 
piloteerida uue 
komponentide loetelu 
rakendamist. 

Teenusemudelist oli raske aru 
saada,  toimimispõhimõtete 
kommunikeerimine kõigile 
seotud osapooltele oli ebapiisav 
ja keeruliselt esitatud. 

Mudeli kirjelduse lihtsustamine. 
Moodulite kaotamine ning 
mudeli tegevuste seostamine 
sotsiaaltöö protsessi 
põhietappidega (märkamine, 
hindamine, planeerimine (sh 
tulemuste hindamine), plaani 
elluviimine). Piloodis osalejate 
rollide ning vastutuste 
jagunemise põhimõtete  
kirjeldamine teenusmudeli 
kirjelduses. 

Piloodis osalejate 
koolitamine ning 
juhendamine nii 
kogemusseminaridel kui 
piirkondlikult teenusmudeli 
rakendamise teemal. 
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1.2.3 Toetusvajaduse terviklik ja isikukeskne hindamine, teenuse efektiivne ja 
paindlik planeerimine 

Probleem: Toetusvajaduse hindamine on killustunud ja dubleeriv, Teenussüsteem ei võimalda 
toetust planeerida isikukeskselt, paindlikult ja efektiivselt; Kliente ja nende lähedasi ei kaasata 
teenuste planeerimisse, neil puuduvad valikuvõimalused; Toetus toimub peamiselt 
rühmategevuste kaudu, inimese elu- jm keskkonnaga seotud individuaalne toetus on vähene; 
Vähe tegeletakse inimese individuaalse  toetamisega tema kodus ja kogukonnas.  

Lahenduse hüpotees: Erinevate abivajaduse hindamiste arvu minimeerimine. Killustatud 
teenussüsteemi ühtlustamine - sh erihoolekande-, rehabilitatsiooni- ja KOV sotsiaalteenuste 
koondamine ühtseks teenussüsteemiks, mis väldiks teenuste ja abivajaduse hindamise ning 
teenuste planeerimise dubleerimist. Tervikliku ja järjepideva personaalse hindamise 
sisseseadmine, mis arvestaks erinevate eluvaldkondadega ning võimaldaks vajaduste 
hindamist läbi viia koos inimesega tema loomulikus elukeskkonnas. Esmahindamise 
tulemused on sisendiks baastoetuse osutajale töö alustamiseks. Baastoetuse moodul, mille 
pakkuja võtab vastutuse tervikliku toetusvajaduse hindamise ja toetuse planeerimise ning 
inimese seostamise eest teenuste ja sidusvaldkondadega.  Sellest lähtuvalt peaks esmase 
abivajaduse hindamisele järgnema põhjalikum toetusvajaduse hindamine teenuseosutaja 
poolt, kes abivajajaga regulaarselt suhtleb ja talle teenuseid pakub, kaasates hindamisse 
vajadusel eksperte valdkondadest, milles tal endal vajalik pädevus puudub. 

Mis piloodis toimis, millele saadi kinnitust? 

Teenusmudel toetas terviklikku ja seostatud abivajaduse hindamist ja teenuste 
planeerimist.  Esmane, eri eluvaldkondi hõlmav abivajaduse hindamine, andis sisendi 
järgmises etapis baastoetuse osutajale teenuste planeerimiseks. Toimis tihe koostöö ja 
infovahetust esmase- ja baastoetuse osutaja vahel. Teenusmudel võimaldas paindlikkust 
abivajaduse hindamisel ja teenuse planeerimisel, sh kasutada eri meetodeid ja lähenemist 
(nt kasutati tänasele rehabilitatsiooniplaani koostamise alust, CARE metoodikat, psühholoogi 
poolt kognitiivsete võimekuse testi). Abivajaduse hindamine oli piloodi raames erinevates 
KOVides erinevalt korraldatud. Oli võimalik, et KOV tegi esmase hindamise ja otsuse 
abivajaduse kohta üksi või delegeeris esmase hindamise sotsiaalasutuse juhile. Paljudel 
juhtudel kaasati esmase hindamise juurde ka baastoetuse osutaja - eriti kui oli varasemalt 
teada kliendi spetsiifika ning kui oli vajadus kasutada hindamisel lisapädevust. Kui inimene ise 
ei suutnud hindamiseks vajalikku sisendit anda, siis viidi esmahindamine läbi lähedasega. Pere 
hinnangu ja vaate kaasamist peeti eriti oluliseks intellektipuudega inimeste puhul. 

Teenuste planeerimine ja inimeste vajadustest lähtuv teenuse planeerimine ja pakkumine oli 
võimalik ka lisatoetuse mooduli raames. Teenuskomponentide jaotus eluvaldkonna põhiselt 
(mitte spetsialisti või teenusepõhiselt) võimaldas valida inimese abivajadustest tulenevaid 
teenuskomponente ning kombineerida neid terviklikuks teenuste paketiks. Kõik planeeritud 
tegevused liideti ühte tegevusplaani, milles oli võimalus kiirelt ja paindlikult muudatusi teha, 
kui selgusid muutused inimese vajadustes. 

Kliendi toetamiseks oli  piisavalt vahendeid. Eelarve ning teenuste maht polnud piiratud ja 
teenuse planeerimisel sai lähtuda inimese tegelikest vajadustest.  
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Teenusmudel koos komponentide loeteluga laiendas senist arusaama ja praktikat - piloodis 
osalejad said selle alusel uusi ideid erinevate tõenduspõhiste praktikate kohta, millega nad 
polnud oma praktikas varem kokku puutunud. Lisatoetuse komponentide mitmekesine 
loetelu koos komponentide sisu kirjeldusega andis osapooltele ideid, mida on võimalik 
tulemuslikuks ja isikukeskseks teenuseks planeerida. 

Piloot kinnitas individuaalse lähenemise ning  inimest tema kodus toetava teenuse 
vajalikkust. Täna toimib see osades piirkondades ka KOV vahenditest (nt tugiisiku ja/või 
koduteenuse raames), kuid selle maht ei ole reeglina piisav või puudub tulemuslikuks teenuse 
osutamiseks vajalik pädevus. Piloodi raames oli näha, et keeruliste kliendijuhtumite puhul 
toimis hästi just individuaalne toetus ja inimese toetamine tema koduses keskkonnas, sh 
kliendiga kontakti otsimine/võtmine kodus. Piloodis osalenud kliendid said piisavalt aega ja 
tähelepanu, süüviti rohkem konkreetse isiku abivajaduse põhjustesse ja otsiti erinevaid 
võimalusi probleemide lahendamiseks. Mitmel juhul oli võimalik suure toetusvajadusega 
inimest võimalikult kaua ja kliendikeskselt toetada tema kodus ja ennetada seeläbi 
ööpäevaringsele teenusele sattumist.  

Piloot kinnitas teenusmudeli rakendamise paindlikkust vastavalt piirkonna võimalustele. 
Teenusmudeliga ettenähtud ülesandeid (esmane toetus, baas- ja lisatoetus) oli võimalik täita 
erinevatel osapooltel erinevates kooslustes. Sõltuvalt piloodis osaleva KOVi suurusest, 
ressurssidest ja senisest praktikast  oli mudeli korraldus erinevates piirkondades erinevalt üles 
ehitatud. (A) Sageli kandis KOV peamiselt esmase toetuse osutaja rolli, kaasates oma 
allasutuse baastoetuse osutajana abivajaduse hindamisele ning inimese ja pere nõustamisele. 
Sama korralduse puhul oli allasutusel nii baas- kui lisatoetuse osutaja roll.  

Kui KOVil puudus sihtgrupi pädevusega allasutus, kasutati kahte erinevat korralduslikku 
lähenemist. (B) KOV sõlmis piirkonna rehabilitatsiooniteenuse osutajaga kokkuleppe 
baastoetuse sisse ostmiseks ning samalt organisatsioonilt osteti sisse ka lisatoetuse 
komponendid. (C) Nii esma- kui baastoetuse osutaja rolli kandis KOV sotsiaaltöötaja 
(vajadusel koostöös lastekaitse spetsialistiga), tehes nii esmahindamist, teenuskomponentide 
planeerimist kui ka võrgustikutööd. Baastoetuse personaalse toe pakkujaks oli sellises 
korralduses KOV tugiisik ja peretöötaja. Vähesed lisatoetuse komponendid osteti  sisse mujalt 
piirkonnast.  

Mis jäi lahenduseta, millised olid uued tõrked?   

Esma- ja baastoetuse raames läbi viidud hindamine ei toiminud eraldi hindamisprotsessina, 
nagu piloteeritavas teenusmudelis oli planeeritud (esmatoetuse mooduli raames esmase 
toetusvajaduse ja teenusele õigustatuse hindamine ning baastoetuse raames  põhjalikum 
vajaduste hindamine lisatoetuse komponentide valikuks ja planeerimiseks). KOV ja 
baastoetuse pakkuja tegid hindamist ja planeerimist valdavalt koos ning puudus selge piir 
kahe hindamise vahel ning vajadus veel ühe põhjalikuma eraldi hindamise järele. Reeglina läks 
esmavajaduste hindamine sujuvalt üle teenuste planeerimiseks, mis toimus pikema aja 
jooksul ning tugines praktilisele kogemusele kliendi võimetest ja vajadustest.  

Abivajaduse hindamise jaoks ei olnud piloodi raames kättesaadav juba varasemalt teiste 
asutuste poolt kogutud info inimese puude ja abivajaduse kohta (nt SKA puude määratlemisel 
kogutud info, töövõime hindamise info jm). Esmahindamise käigus koguti seetõttu sarnast 
infot topelt, kuigi see oli  riigi infosüsteemides juba olemas, kuid KOVil puudub sellele 
juurdepääs.  
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Kõigis piirkondades ei olnud psüühilise erivajadusega kliendigrupi vajaduste hindamise ja 
teenuste planeerimise pädevust, sh teadmist võimalikest/vajalikest teenuskomponentidest. 
Paaris piirkonnas oli puudu ka sihtgrupi pädevusega baasteenuse osutajast. Kliendi vajaduste 
hindamisel ja teenuste planeerimisel oli teenusmudelis võimalik kaasata spetsialiste 
väljastpoolt kohalikku erihoolekandesüsteemi, kuid valdavalt seda võimalust ei kasutatud.  

Abivajaduse hindamine ja teenuste planeerimine ei olnud piloteerijate tööprotsessis tihti 
omavahel seostatud, puudus ühtne platvorm infovahetuseks ning töövahendid, mis oleks 
seostatud protsessi toetanud. Piloodis osalejatel ei kujunenud välja häid praktikaid või 
töövahendeid teenuste planeerimiseks, töö tulemuste hindamiseks ning aruandluseks. 

KOV ei omanud alati ülevaadet inimesele planeeritud teenuskomponentidest ja teenuse 
muudatustest. Teenuses tehti jooksvalt muudatusi, muudatuste ja eelarve üle otsustas sel 
juhul baastoetuse osutaja (kes oli valdavalt KOV allasutus, kellel oli pikaaegne kogemus töös 
psüühilise erivajadusega inimestega). Kuna senises süsteemis on omavalitsuse 
sotsiaaltöötajatel sageli sihtgrupiga töö kogemus väiksem, usaldati oma piirkonnas 
olemasolevate spetsialistide pädevust, kes pakkusid baastoetust. Samas oli see korraldus 
kliendi perspektiivist kindlasti positiivne, sest teenuse sisu oli võimalik kiiresti tulenevalt 
abivajaduse muutustest ümber planeerida. 

Uue teenusmudeli edukas rakendamine eeldab laiemat mõtlemise muutust, sh taastumisele 
suunatud toetusprotsessi, DI ja kogukonnaressursside kaasamise põhimõtete mõistmist. 
Piloodis osalejad mõistsid ja kasutasid teenusmudeli põhimõtteid ja võimalusi erinevalt 
mitmetel põhjustel:  a) teenusmudeli toimimispõhimõtete kommunikeerimine kõigile seotud 
osapooltele oli ebapiisav ja liiga keeruliselt esitatud;  b) ei rõhutatud piisavalt, mida piloodis 
osalejatelt oodatakse seoses sisulise töö ja uute, kaasaegsete lähenemiste kasutuselevõtuga; 
c) vanad, harjumuspärased tööviisid ja mõtlemine on väga tugevalt juurdunud ning ei olda 
valmis ilma lisakoolituse ja juhendamiseta väljaspool tänast sotsiaalteenuste raamistikku ja 
kogemust mõtlema. 

 

Mõjuanalüüsi raames 
tuvastatud tõrge 

Teenusmudeli muudatus Sisend uueks piloodiks 

Esmasele hindamisele ei 
järgnenud reeglina 
põhjalikumat hindamist 
baastoetuse raames, 
sest piloodis osalejate 
hinnangul oli esmane 
hindamine piisavalt 
põhjalik, mille alusel sai 
reeglina edasi liikuda 
teenuse planeerimise 
etappi.   

Baastoetuse raames on mudeli 
uus rõhuasetus teenuste 
terviklikul ja isikukesksel 
planeerimisel, mitte enam 
abivajaduse põhjalikumal 
jätkuhindamisel. 

Abivajaduse hindamise 
piloteerimine KOV poolt, sh info 
kogumine KOV pädevuse ja 
lisapädevuse kaasamise vajaduse 
osas (sh baastoetuse osutaja).  
Piloteerida ja edasi arendada 
esmase hindamise instrumenti. 

Kõigis piloodis osalenud 
piirkondades ei ole 
psüühilise erivajadusega 
kliendigrupi vajaduste 

Välise spetsialisti konsultatsiooni 
komponendi lisamine baastoetuse 
moodulisse, et julgustada 
baastoetuse osutajaid 

Teavitada ja julgustada 
võimalusest kasutada sihtgrupi 
pädevusega rehabilitatsiooni- 
teenuse spetsialiste vajaduste 
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hindamise ja teenuste 
planeerimise pädevust. 
Mudel võimaldas 
kaasata vajaduste 
hindamisel  väliseid 
spetsialiste, kuid 
reeglina seda võimalust 
ei kasutatud.  

keerulisemate juhtumite puhul abi 
otsima ja lisapädevust kaasama. 

hindamisel ja teenuse 
planeerimisel. 
Teavitada rehabilitatsiooniteenuse 
osutajaid teenusmudelist ja selle 
piloteerimisest, kutsuda neid üles 
pakkuma oma pädevust piloodis 
osalevates piirkondades. 
 
Oluline on läbi mõelda, kuidas 
tagada ühtlane teenuse kvaliteet 
kõigis piirkondades, samuti kuidas 
toimub kvaliteedi kontroll 
teenussüsteemis ja kuhu peavad 
pöörduma teenuse kasutajad, kui 
nad ei ole KOV otsuse ja pakutud 
teenusega rahul.  

Teenuskomponentide 
muutmise ja 
kooskõlastamise 
praktika oli erinev 
(ainult KOV otsus või 
baastoetuse pakkuja 
otsus ilma 
kooskõlastuse 
kohustuseta)  

Teenuse planeerimise tabeli 
loomine KOV ja baastoetuse 
osutaja vaheliseks infovahetuseks, 
mis sisaldab nii abivajaduse 
hindamise instrumenti, teenuse 
planeerimise tabelit kui ka 
teenuskomponentide loetelu. 

Piloteerida teenuskomponentide 
planeerimise, muutmise ja 
kooskõlastamise protsessi teenuse 
planeerimise tabeli abil. Samuti 
teenuskomponentide igakuiste 
mahtude aruandlust baastoetuse 
osutaja poolt KOVile tabeli abil. 
Abiks on koostatud näide 
võimalikust tabelist, vt Lisa 5, 
Teenuse planeerimise tabel. 
 

Abivajaduse hindamine 
ja teenuste 
planeerimine ei olnud 
piloteerijate 
tööprotsessis tihti 
omavahel seostatud, 
puudus ühtne platvorm 
infovahetuseks ning 
töövahendid, mis oleks 
seostatud protsessi 
toetanud. 

Seostatud töövahendi aluspõhja 
koostamine (teenuse planeerimise 
tabel), mis koondab info 
abivajaduse hindamise 
tulemustest ning võimaldab sellest 
lähtuvalt planeerida   
eluvaldkonna põhiseid eesmärke, 
alaeesmärke ning  seostada  
nendega teenuskomponente ning 
pidada arvestust osutatud 
teenuskomponentide mahu kohta. 

Piloodis osalejate teavitamine 
ning koolitused seostatud 
hindamise ja planeerimise 
olulisusest. Heade praktikate 
tutvustus (näidised täidetud 
hindamise ja planeerimise 
tabelitest). Kogemusseminar 
persoonade põhjal teenuse 
planeerimise tabeli täitmiseks. 

 

1.2.4 Teenuskomponentide kättesaadavus 

Probleem: Teenuste regionaalne kättesaadavus on ebaühtlane, puudub ülevaade 
piirkondlikust teenusevajadusest, mille alusel teenuseid planeerida. KOVid ei võta teenuste 
arendamise ja korraldamise vastutust kohalikul tasandil, sest neil on olnud mugavam 
inimesed nö riigiteenusele saata. Väiksemates kohtades valitseb teenusepakkujate ja 
teenuste puudus, sest kohalikul tasemel puudub motivatsioon ja tihti võimekus teenuste 
korraldamiseks ja arendamiseks. Erihoolekandeteenuseid nähakse seal eelkõige riigi 
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vastutusena ja riiklikke erihoolekandeteenuseid kasutatakse omavalitsuste poolt, kui 
võimalust keerulise probleemiga inimesest vabanemiseks (sh oma eelarve kulude 
kokkuhoiuks). 

Lahenduse hüpotees: KOV vastutusega teenusmudeli puhul on KOVil vastutus hinnata 
piirkondlikku teenuste vajadust ja koostöös teenuseosutajatega luua ja arendada piirkonnas 
vajaminevaid teenuseid. Komponendipõhisus võimaldab paindlikult, kliendi vajadustest 
lähtuvalt, luua toetuspaketi, mida ei pea osutama üks teenuseosutaja. Võimalus on KOVil 
allasutuste kaudu teenuskomponente ise välja arendada või osta sisse piirkonnas tegutsevate 
teiste organisatsioonide või eraisikute poolt pakutavaid komponente.  

Riiklikul tasandil (nt SKA roll konsultandina, lisaressurss analüüsideks ja arendustegevusteks) 
toetada KOVide piirkondlikku teenuste vajaduse kaardistamist, planeerimist ning jõustada 
teenuskomponentide arendamist.  

Mis piloodis toimis, millele saadi kinnitust? 

Projektis osalevate inimeste ja lähedaste jaoks paranes abi ja eri teenuskomponentide 
kättesaadavus. Teenusmudel andis võimaluse planeerida toetust koheselt peale 
abivajaduse ilmnemist ning pakkuda personaalset toetust teenusekomponentidega 
seostamiseks ning nende kättesaadavuse tagamiseks. Paljudel juhtudel, kus kliendi 
abivajadus ei olnud suur, piisas seatud eesmärkide täitmiseks baastoetuse raames pakutavast 
personaalsest toetusest. Ka suure toetusvajadusega piloodis osalenud klient sai senisest 
kiiremini vajalikus mahus kodustes tingimustes kõrvalabi, kuna puudus vajadus aeganõudva 
rehabilitatsiooniplaani koostamiseks ning teenuse järjekorras teenuskoha vabanemise 
ootamiseks.  

Teenuste kättesaadavus paranes oluliselt nende abivajajate puhul, kellele tänases 
teenussüsteemis pakutavad teenused ei ole sobinud (nt madala haigusteadlikkusega abist 
keeldujad või inimesed, kellele ei sobi rühmapõhised tegevused). Teenusmudel annab 
võimaluse individuaalselt töötada kliendiga, kes abi vastu ei võta kontakti loomise eesmärgil, 
luua järk-järgult usalduslik kontakt, et seostada inimene vajadusel lisatoetuse 
teenuskomponentidega.  

Teenusmudel oli piisavalt paindlik isikukeskse teenuse osutamiseks. Näiteks kui abivajaja ei 
olnud valmis teenust kasutama väljaspool kodu, võimaldas teenusmudel pakkuda 
personaalse toetuse komponendi raames toetust inimese kodus ja kogukonnas.  
Kättesaadavust lihtsustas ka piisavate rahaliste vahendite olemasolu projekti raames.  

Teenuse kättesaadavus abivajaja lähedastele oli oluliselt parem, kuna mudelis on võimalus 
kasutada eraldi peredele suunatud teenuskomponente ja seda ka juhul, kui inimene ise 
esialgselt abist keeldus. 

Mis jäi lahenduseta, millised olid uued tõrked?   

Piloodis osalenud abivajajatele pakuti üldjuhul toetust läbi baastoetuse personaalse toe 
komponendi, vähe kasutati lisatoetuse komponente. Paljudel juhtudel võib seda pidada 
isikukeskseks lähenemiseks - see oligi see, mida klientidel oli vaja (kontakti loomine, 
personaalne toetus, töö perega, eneseteadvuse ja enesehinnangu jõustamine, toetus kriisi 
korral). Teisest küljest oli baastoetuse suur osakaal kindlasti põhjustatud lisatoetuse 
komponentide vähesest kättesaadavusest. Lisatoetuse komponentide pakkujaid piirkonnas ei 
olnud ja neid ei osatud või tahetud mujalt otsida. Sealjuures mängis kindlasti rolli 
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teenuseosutajate madal teadlikkus tõenduspõhistest lähenemistest ja taastumise 
mõtteviisist teenuste planeerimisel. 

Teenuskomponentide kättesaamine oli lihtsustatud seal, kus teenuskomponentide pakkuja 
oli olemas. Reeglina pakuti KOV allasutuste kaudu olemasolevaid teenuskomponente. Kui 
baastoetuse ja lisatoetuse pakkuja oli rehabilitatsiooniteenuse osutaja, siis pakuti 
komponente üksikteenuste osutamise kaudu (ehk sarnaselt tänasele sotsiaalse 
rehabilitatsiooni teenusele).  

Kui teenuskomponentide osutajat piirkonnas ei olnud või kui allasutus mingit 
teenuskomponenti ei osutanud, siis inimene seda teenuskomponenti ei pruukinud kätte 
saada, sest ei otsitud võimalusi komponendi sisse ostmiseks ka väljastpoolt, kuna sellega 
seotud asjaajamine on KOVile keeruline ja aeganõudev.   

Lisatoetuse komponentide puudumisel piirkonnas on nii positiivne kui negatiivne mõju. 
Positiivsena saab välja tuua selle, et abivajaja toetamine toimus isikukeskselt, inimese oma 
keskkonnas, kasutades maksimaalselt olemasolevaid, st loomulikke ressursse. Negatiivne 
mõju oli teenuskomponentide vähesel kättesaadavusel neile klientidele, kel oleks olnud vaja 
spetsiifilisemat lisatoetust personaalse toe ning igapäevaelu toetamise kõrvale. 

Pilootprojekt näitas, et piloodis osalenud omavalitsustel ja teenuseosutajatel on raske mõelda 
tänaste teenuste võimalustest kaugemale ning arendada ja kutsuda ellu uusi 
teenuskomponente. Seda võib seletada nii piloodi lühikese kestvusega, mis tekitas 
ebakindlust võimalike uute teenuskomponentide finantseerimise osas tulevikus ning 
vähendas seetõttu motivatsiooni teenuste arendamisega tegelemiseks. Suurt rolli mängis ka 
piloodis osalejate vähene teadlikkus valdkonna headest praktikatest (tõenduspõhised 
lähenemised, taastumise mõtteviis) ja sellega seonduvate teenuskomponentide olemasolu 
vajalikkusest tulemuslikumaks tööks erihoolekande sihtgrupiga. Piloodi raames ei toimunud 
ka piloodis osalejate jõustamist uute teenuskomponentide vajaduse kaardistamise ning 
arendamise teemal. 

Mitmed omavalitsused on negatiivselt meelestatud lisakohustuste võtmise suhtes, mida 
erihoolekande teenuste korraldamise viimine kohalikule tasandile kahtlemata on.  

 

Mõjuanalüüsi raames 
tuvastatud tõrge 

Teenusmudeli muudatus Sisend uueks piloodiks 

Väiksemates piirkondades ei 
ole lisatoetuse komponentide 
pakkujaid.  
 
Puudub info võimalikest 
teenuskomponentide 
pakkujatest teistes 
piirkondades, kellelt 
komponente sisse osta. 
 

- Info kogumine ja jagamine 
piloodis osalejatele eri 
piirkondades 
teenuskomponentide 
pakkujatest. 
Teenuskomponentide loetelu 
juurde teenuseosutajate 
kontaktide lisamine, kes on 
valmis eri piirkondades 
teenuskomponente pakkuma. 
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Projekti ajaline piiratus ei 
motiveeri teenuspakkujaid 
uusi komponente looma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilootprojektis toetada eraldi 
tegevusena 
teenuskomponentide 
arendamist  ja ellukutsumist, sh 
heade näidete ja praktikate 
jagamine,  SKA eelkokkulepped 
ja teenuseosutajate jõustamine 
täna puudu olevate või raskesti 
kättesaadavate 
teenuskomponentide 
arendamiseks ja pakkumiseks 
eri piirkondades. 
KOVide nõustamine ja 
jõustamine, et nad oleksid 
võimelised looma soodsat 
keskkonda oma piirkonnas uute 
(nt erinevatele sihtgruppidele 
spetsialiseerunud) 
teenuseosutajate tekkimise 
toetamiseks. 

Piloodi raames pakuti reeglina 
allasutuste kaudu 
olemasolevaid ja 
harjumuspäraseid 
teenuskomponente. 
Piloodis osalejate vähene 
teadlikkus valdkonna headest 
praktikatest (taastumist ja 
arengut toetavad 
tõenduspõhised ja 
tulemuslikud sekkumised). 

Spetsialisti kaasamise 
komponendi lisamine 
baastoetuse moodulisse, et 
jõustada teenuseosutajaid 
kaasama välist kompetentsi 
teenuste planeerimisse  

Pilootprojektis toetada eraldi 
tegevusena 
teenuskomponentide 
arendamist  ja ellukutsumist, vt 
eelnev ettepanek. 

Lisatoetuse komponentide 
kättesaadavuse tagamine oli 
piloodis osalejatele keeruline 
ja aeganõudev. 

- Lisaressurss  KOVile  hangete 
korraldamiseks  ja 
teenuskomponentide sisse 
ostmiseks. 

Piloodis osalejad eelistasid 
lisatoetuse komponentide 
pakkumisele toetuse 
pakkumist läbi baastoetuse 
personaalse toetamise. 
Lisatoetuse sisutegevusi 
osutati personaalse toetamise 
raames, sest see vähendas 
piloodis osalejate aruandluse 
koormust. 

Personaalse toetamise 
komponendi viimine lisatoetuse 
alla. Baastoetuse 
teenuskomponentide eesmärk 
on parendatud teenusmudelis 
seotud üksnes teenuse 
planeerimise ja plaani 
elluviimise tagamisega. 
Personaalset toetust on 
võimalik pakkuda lisatoetuse 
komponendina eluvaldkondade 
üleselt, sest paljusid 
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personaalse toetuse tegevusi 
pole võimalik eluvaldkondade 
põhiselt lahterdada ning see 
muudaks aruandluse 
ebavajalikult mahukaks ja 
keeruliseks. Seos pakutava 
personaalse toetuse ning 
abivajaduse ja seatud 
eesmärkide vahel kirjeldatakse 
teenuse planeerimise tabelis. 

 

1.2.5 Abivajajate ja/või lähedaste informeeritus nende õigustest ja 
võimalustest 

Probleem: Teenussüsteem on klientide jaoks killustunud, raske on saada aru oma õigustest ja 
võimalustest; Abivajajaid ja/või lähedasi ei kaasata teenuse planeerimisse, neil puudub 
võimalus valida erinevate teenuseosutajate vahel.  

Tänaste teenuste raames puuduvad abivajajal sageli seoses teenuste kättesaadavuse 
probleemidega valikuvõimalused. Abivajajaid ja nende lähedasi ei kaasata toetusvajaduse 
hindamise protsessi võrdse osapoolena, nad ei saa teha oma elu puudutavaid valikuid (sest 
kättesaadavuse probleemide tõttu ei ole millegi vahel valida). Abivajaja ei ole teenuste 
rahastamise perspektiivist teenussüsteemi võrdne osapool, tal puudub igasugune 
valikuvõimalus ja otsustusõigus planeerida teenuste sisu vastavalt oma vajadustele - 
arveldamine toimub teenuste rahastaja ja teenuseosutaja vahel. Abivajajal pole näiteks 
võimalik otsustada, et ta sooviks saada osa teenuse sisust ühe teenuseosutaja juures ning osa 
teise teenuseosutaja juures (nt tugigrupis osalemine teise teenuseosutaja juures). 

Lahenduse hüpotees: Sihtgrupile vajalike teenuste (erihoolekandeteenused, sotsiaalse 
rehabilitatsiooni teenused, KOV sotsiaalteenused) koondamine ühte teenussüsteemi. Esmase 
toetuse moodul, mille eest vastutajal on ülesanne abivajajat ja lähedasi informeerida 
teenussüsteemi võimalustest ja nende õigustest. Komponendi ja moodulipõhise 
teenussüsteemi rajamine, mis võimaldab abivajajal erinevaid teenuskomponente erinevatelt 
teenuseosutajatelt valida ning teenuskomponentide planeerimisel aktiivse osapoolena kaasa 
rääkida. 

Inimese ja tema pere kaasamise rõhutamine esmase ja baastoetuse mooduli töös. Inimese 
ja pere informeerimise ja teenuseosutajatega tutvumise komponendid esmase toetuse 
raames, mille eesmärgiks on tagada jõustatus ja informeeritud valikud ja otsused 
teenussüsteemi sisenemisel ja toetuse planeerimisel. 
 
Mis piloodis toimis, millele saadi kinnitust? 

Inimese ja tema lähedaste informeerimisega tegelesid piloodi raames nii KOV kui baastoetuse 
pakkuja. Teenusmudel võimaldas lisaks KOV poolsele informeerimisele pakkuda järjepidevat 
nõustamist ja toetust informeeritud valikute tegemisel ka baastoetuse raames. Olulist 
erinevust võrreldes varasema praktikaga kasutajauuringust siiski välja ei tulnud. Uus 
teenusmudel võimaldas paremini kasutada teenussüsteemi ressursse tööks peredega, sh 
perede informeerimiseks ja kaasamiseks.  
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Uus teenusmudel rõhutas kliendi kaasamise olulisust teenuste planeerimise ja teenuse 
osutamise protsessi.  Ka lähedastel oli võimalus saada informatsiooni abi olemusest ja 
võimalustest ning olla kaasatud abivajaduse hindamisel ja teenuse planeerimisel. Kaasamise 
määr sõltus mõningatel juhtudel KOVi otsusest inimesi ja lähedasi kaasata või inimese ja 
lähedaste koostöövalmidusest (takistuseks võib olla lähedaste vähene valmisolek 
planeerimises osaleda). 

Piirkondades, kus teenuskomponentide kättesaadavus on parem või motivatsioon 
teenuskomponentide kättesaadavuse tagamiseks suurem, toimus klientide informeerimine 
teenussüsteemi võimalustest suuremal määral. Teenusmudel andis võimaluse otsida 
keeruliste probleemide korral täiendavaid toetamise võimalusi lisatoetuse komponentide 
näol, mida oli võimalik ka sisse osta mujalt piirkonnast.  

Mis jäi lahenduseta, millised olid uued tõrked?  

Pilootprojektis ei olnud abivajajal ja/või perel üldjuhul võimalust valida baastoetuse- ning 
lisatoetuse komponentide pakkujat. Reeglina olid piloodis osalevad inimesed KOVile 
varasemalt teada ning enne kohtumist inimesega oli baastoetuse osutaja valik KOVi poolt 
tehtud. Baastoetust pakkus piloodis pea alati KOV allasutus (va Otepää, Märjamaa, Jõhvi). 
Sageli teisi teenuseosutajaid piirkonnas polnud. Samuti oli KOVil piloodi raames mugavam 
osta teenust allasutuselt kui kolmandalt osapoolelt, sest see oleks eeldanud ostuhangete 
korraldamist.  

Klientidele pakuti üldjuhul ka lisatoetuse raames KOV allasutuste kaudu juba täna pakutavaid  
teenuskomponente. Informeerimine teenussüsteemi võimalustest ja mujal piirkondades 
kättesaadavatest teenuskomponentidest  jäi minimaalseks (nt komponentide tabelis 
loetletud teenuskomponentidest), sest puudus pädevus ja motivatsioon teenusmudeli 
võimaluste kasutamiseks. Põhjuseks oli ühest küljest see, et esma- ja baastoetuse tasandil oldi 
pigem teadlikud oma piirkonna omavalitsuse allasutuse võimalustest ja pädevustest teenuste 
pakkumisel ja vähem teadlikud muudest võimalustest (nt sotsiaalse rehabilitatsiooni 
teenused) ja teistes piirkondades pakutavast abist, mida oleks olnud võimalik vajadusel sisse 
osta.  Teisest küljest ei soovitud võtta lisakohustust uute teenuskomponentide arendamiseks 
ja ellukutsumiseks või isegi sisse ostmiseks, sest sellega oleks kaasnenud lisatöö, mida 
lühiajalise pilootprojekti raames otseselt ei rahastatud. 

 

Mõjuanalüüsi raames 
tuvastatud tõrge 

Teenusmudeli 
muudatus 

Sisend uueks piloodiks 

Inimene ja pere ei ole 
teadlik võimalusest 
valida baastoetuse 
osutajat ning lisatoetuse 
komponentide pakkujat. 

- Infomaterjali koostamine abivajajale (ja/või 
perele), mis annab ülevaate teenusmudeli 
toimimisest ja selle võimalustest. 
Infomaterjali testimine ja parendamine 
piloodi käigus. 

Pilootprojektis ei 
toiminud inimese ja 
pere võimalus valida 
baastoetuse- ning 

Teenusmudeli 
aluspõhimõtete 
rõhutamine ja 
selgitamine 

Uues piloodis teenusele sisenemise ja 
abivajaja informeerimise protsessi 
piloteerimine, kaasamise ja informeerimise 
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lisatoetuse 
komponentide pakkujat. 
Teenuskomponentide 
kättesaadavus on 
paljudes piirkondades 
vähene ning pole millegi 
vahel valida.  

teenusmudeli kirjelduses 
(sh kaasatus) 

olulisuse teadvustamine seminaridel ja 
koolitustel.  
Vt lisaks ettepanekud teenuskomponentide 
kättesaadavuse parandamiseks, lk 14-16. 

 

1.2.6 Toetus lähedastele, perede hoolduskoormuse vähendamine   

Probleem: Lähedastele pakutav toetus ei ole teenussüsteemis piisav, peredel on suur 
hoolduskoormus; Peredel puudub usaldus spetsialistide ja teenussüsteemi suhtes.  

Lahenduse hüpotees: Teenusmudelis on eraldi lisatoetuse komponentide plokk pere 
toetamiseks. Teenusmudel võimaldab pakkuda teenuseid perele ka ilma abivajaja 
nõusolekuta. Baastoetuse mooduli raames on abivajajal ja perel olemas üks keskne kontakt, 
kes aitab teenussüsteemis orienteeruda ning toetab informeeritud otsuste tegemist. 

Mis piloodis toimis, millele saadi kinnitust? 

Teenusmudel võimaldas abivajajate peresid toetada ning tõstis ühtlasi ka piloodis osalejate 
teadlikkust lähedastega töö olulisusest, selle vajalikkusest ja võimalustest. Pilootprojektis 
pakuti lähedastele rohkem toetust võrreldes varasema teenuse osutamise praktikaga, 
eelkõige baastoetuse raames nõustamise näol. Peredel oli võimalus jagada muret ning saada 
infot lähedase psüühilise erivajaduse ning sobiva toetuse kohta. Perele oli võimalus pakkuda 
abi ka siis, kui inimene ise abi vastu ei võtnud. Sel juhul toimus pere nõustamine ja toetamine 
ning võrgustiku loomine abivajajaga kontakti loomiseks. Pere nähti uue mudeli raames samuti 
abivajajana, mitte üksnes vastutajana. 

Teenuskomponente osutati inimese kodus ning lisatoetusena otsiti võimalusi 
hoolduskoormuse vähendamiseks, mis andis peredele võimaluse käia tööl ja saada täiendavat 
vaba aega. 

Baastoetuse osutaja näol oli peredel keskne kontakt, kes aitas neil teenussüsteemis 
orienteeruda. Pere ja abivajajat kaasati teenuse planeerimisse. 

Mis jäi lahenduseta, millised olid uued tõrked?  

Hinnangut hoolduskoormuse vähenemise kohta on pilootprojekti tulemusel raske anda, 
kuna pilootprojekti aeg oli lühike ja puudub võrdlev info hoolduskoormuse taseme kohta 
projekti alguses ja lõpus, sest sellekohast tagasisidet peredelt ei kogutud. Ka 
kasutajauuringus osalejate hinnangul ei toimunud lähedaste hoolduskoormuses suuri 
muutusi, pigem pakuti nõustamist ja toetust ning mõju oli kaudne, läbi teenuse kasutaja 
iseseisvuse ja hõivatuse suurenemise.   
Teenusmudeli üheks tugevuseks on suunatus abivajaja lähedaste toetamisele, kuid selle 
edukus sõltub piirkonnas lähedastele suunatud teenuskomponentide kättesaadavusest ja 
teenusosutajate pädevusest. Peredele pakuti läbivalt nõustamist baastoetuse personaalse 
toe või võrgustiku töö raames ning kahel juhul lisatoetuse komponendina psühholoogilist 
nõustamist. Teisi lisatoetuse komponente piloodi raames ei pakutud (nt kogemusnõustamine, 
perede tugigrupp või perekoolitus). Peamise põhjusena toodi välja teenuste puudumine 
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piirkonnas ning pilootprojekti lühikene kestvus ja kompetentsi puudus uute 
teenuskomponentide arendamiseks. 

Mõjuanalüüsi raames läbiviidud intervjuudest selgus, et sageli on ka pereliikmed ise 
abivajajad, kellega on vaja teha tööd kontakti loomiseks. Sellistel juhtudel on ka pereliikmete 
haigusteadlikkus madal ning nad ei näe psüühikahäires probleemi. Samuti tekkis 
pilootprojekti raames olukord, kus esmatoetuse osutaja ning baastoetuse osutaja vahetasid 
tundlikku kliendiinfot määral, mis viis pere usalduse kaotuseni ning pilootprojektist 
väljumiseni. Baastoetuse osutaja käsutuses olnud tundlikku infot kasutati ilma kliendi ja pere 
teadmata eestkoste korraldamise protsessis kohtus ning selle tulemusel katkesid esma- ja 
baastoetuse osutaja suhted abivajaja ning perega.  

 

Mõjuanalüüsi raames 
tuvastatud tõrge 

Teenusmudeli 
muudatus 

Sisend uueks piloodiks 

Pilootprojekt ei andnud 
informatsiooni 
lähedaste  
hoolduskoormuse 
vähenemise kohta. 

- Küsida peredelt tagasisidet hoolduskoormuse 
muutuse kohta (hinnata hoolduskoormuse 
taset projekti alguses ja lõpus). 
Hindamisinstrumendi täiendamine 
hoolduskoormuse taseme määratlemiseks. 

Peredele pakuti vähe ja 
piiratud valikuga 
lisatoetuse 
komponente. Puudu on 
pädevusest tööks 
peredega ning  peredele 
suunatud tõhusatest 
sekkumistest. 

- Piloodis osalejate jõustamine perele 
suunatud lisatoetuse komponentide 
arendamiseks ja ellu kutsumiseks (koolitused, 
nõustamine, heade praktikate kogumine ja 
levitamine).  Piloodis osalejate 
juhendamine/supervisioon tööks peredega.  

Puuduvad selged 
arusaamad, mis hetkeni 
on proaktiivsus 
õigustatud ning mil 
määral ja kuidas võivad 
teenuseostuajad 
omavahel vahetada 
tundlikku infot. 

- Kogemusseminaridel ning koolitustel 
käsitleda riskijuhtimise teemat, sh kust 
jookseb piir proaktiivse sekkumise ning 
eraellu tungimise vahel ning millist 
informatsiooni on teenuseosutamisega 
seotud osapooltel õigus vahetada ilma kliendi 
nõusolekuta. 

 

1.2.7 Psüühikahäirega inimese taastumise ja haigusega toimetuleku 
toetamine, sobiv kriisisekkumine 

Probleem: Teenussüsteemis pööratakse vähe tähelepanu vaimse tervisega  seotud 
sekkumistele, peamine rõhk  igapäevaeluga toimetuleku arendamisel ja säilitamisel; 
Psüühilise haigusega toimetuleku toetamisega ning haigusteadlikkuse tõstmisega tegelevad 
üksikud teenuse osutajad;   Vähe kasutatakse teenuste osutamise raames kogemuslikku tuge 
nii teenuse kasutajatele kui peredele. 
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Lahenduse hüpotees: Lisatoetuse mooduli raames on teenuskomponentide plokk vaimse 
heaolu tagamiseks ja kriisisekkumiseks (sh komponent: riski- ja probleemse käitumise 
juhtimine). Eraldi on võimalik kasutada hädaabi moodulit tööks abist keeldujatega.  

Mis piloodis toimis, millele saadi kinnitust? 

Projekt aitas kaasa adekvaatsele ja kiirele kriisisekkumisele, kuna võimaldas alustada 
teenuse pakkumist koheselt, peale abivajaduse tuvastamist ja seda ilma abivajaja poolt 
allkirjastatud avalduseta. Teenust oli võimalik pakkuda individuaalselt, vajadustele vastavas 
mahus ja inimese kodukeskkonnas. Teenuse kaudu oli võimalus luua kontakti ja tekitada 
suhtlemisvalmiduse tekkimiseks turvalist keskkonda ning aidata lähedasi. 

Hädaabi mooduli raames tehti Tallinnas tööd abist keeldujatega, sh viidi läbi ka riskihindamisi, 
sest selleks oli juba varasemalt teenuseosutajatel pädevus olemas. 

Mis jäi lahenduseta, millised olid uued tõrked?  

Projekti tegevused olid peamiselt suunatud individuaalsele toetamisele ja kriisisekkumisele 
ning vähem kasutati taastumise toetamise ja haigusega toimetuleku õpetamise lisatoetuse 
komponente, nt kogemusnõustamist ja tugigruppe, haigusega toimetuleku õpetust jms. 
Teenuseosutajatel on puudu ühtsest arusaamisest ning pädevusest taastumisele suunatud 
töö põhimõtete ning haigusega toimetuleku toetamise osas. 

Enamusel piloodis osalenud omavalitsustel ja teenuseosutajatel puudus varasem kogemus 
teenuste pakkumisel, mille eesmärgiks on vaimse heaolu tagamine. Kuigi pilootprojekt 
võimaldas piirkonnas puudu olevaid teenuskomponente teistest piirkondadest sisse osta, 
puudus selleks pilootprojekti raames motivatsioon (lisatöö asjaajamisel) ja kompetents 
(teadlikkus võimalikest teenuskomponentide osutajatest). Pilootprojekti kestus oli liiga 
lühike, et hinnata teenusmudeli mõju inimese taastumisele.  

Piloodis osalejad ei osanud kasutada hädaabi moodulit - piir personaalse toe ja hädaabi 
mooduli vahel oli ebaselge. Baas- ja lisatoetuse mooduli tegevuste alustamiseks polnud 
pilootprojektis vaja abivajaja allkirjastatud sooviavaldust ning seetõttu pidasid piloodis 
osalejad eraldi hädaabi moodulit ebavajalikuks. Tallinnas, kus baasteenuse osutajal oli 
varasem kogemus riskihindamisel ja -juhtimisel,  kasutati hädaabi moodulit mitme abist 
keeldunud kliendiga kontakti loomiseks. Teised piirkonnad hädaabi moodulit ei kasutanud ja 
osutasid mõnevõrra sarnaseid tegevusi baastoetuse mooduli personaalse toe komponendi 
kaudu. Samas jäi baastoetuse osutajate hinnangul mitmetel juhtudel puudu pädevusest tööks 
abist keelduva kliendi või perega. Teenuseosutajad väljendasid kahtlusi, kas pakutud abi oli 
piisavalt või oleks saanud midagi veel teha, kui oleks olnud rohkem kogemust või pädevust 
keerulisema kliendigrupiga tööks.  

Mitmetes piirkondades tunnistasid piloodis osalejad, et puudu jääb oskustest ja teadmistest 
tegelemaks keerulisemate klientide ja kriisiolukordadega, mis nõuavad eraldi kriisisekkumise 
ja kontaktiloomise pädevust. Mitmel juhul piloodi raames katkes töö kliendiga, sest 
baastoetuse osutaja ei näinud abivajajaga kontakti loomiseks enam võimalusi ning ei osatud 
pöörduda ka spetsialistide poole, kes oleksid osanud sellises olukorras konsultatsiooni või abi 
pakkuda. 
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Mõjuanalüüsi raames 
tuvastatud tõrge 

Teenusmudeli muudatus Sisend uueks piloodiks 

Klienditöö fookus 
piloodi raames oli 
suunatud 
individuaalsele 
toetamisele baastoetuse 
raames, vähem kasutati 
vaimse tervise 
toetamise komponente 
lisatoetuse raames.  
 
 

- Piloodis osalejate jõustamine 
vaimse tervise toetamise 
komponentide arendamiseks ja 
ellukutsumiseks (koolitused, 
nõustamine, heade praktikate 
kogumine ja levitamine) või sisse 
ostmiseks (kokkulepped ja 
nimekiri teenuseosutajatest, kes 
on valmis lisatoetuse 
teenuskomponente uues piloodis 
osalevates piirkondades 
pakkuma). 

Taastumise mõiste ei 
ole psüühikahäirega 
inimestega tegelevatele 
spetsialistidele üheselt 
arusaadav. 

- Teenuseosutajate ja omavalitsuste 
teadlikkuse tõstmine koolituste ja 
kogemusseminaride raames 
taastumise mõtteviisist.  

Pilootprojekti aeg oli 
liiga lühike, et hinnata 
teenusmudeli 
rakendamise mõju 
inimese taastumisele ja 
elukvaliteedile.  

- Kasutada uues piloodis taastumise 
ja elukvaliteedi hindamise 
vahendeid - hinnata olulisi 
näitajaid projekti alguses ja lõpus. 
Võtta kasutusele inimeste 
elukvaliteedi hindamise vahendid 
(nt outcomesstar.org.uk vm 
erihoolekande praktikas 
soovitatav vahend)  

Hädaabi toetuse 
moodulit ei peetud 
vajalikuks või ei osatud 
seda kasutada.  
Puudub pädevus 
kriisisekkumiseks ja 
kontakti loomiseks 
keerulisemate juhtumite 
puhul. 

Eraldi hädaabi mooduli kaotamine 
teenusmudeli lihtsustamiseks, sest 
baastoetuse moodul võimaldab 
tööd ka abist keeldujatega. 
Spetsialisti konsultatsiooni 
komponendi lisamine baastoetuse 
moodulisse, et jõustada teenuse 
osutajaid ning tõsta nende 
pädevust keeruliste klientidega 
töös. 

Piloodis osalejate nõustamine ja  
koolitus riskijuhtimise teemal. 
Riskijuhtimise metoodika 
levitamine ja koolitus 
erihoolekandes üldiselt.   
Juhtumipõhise supervisiooni 
pakkumine tööks keeruliste 
juhtumitega. 
 

 

1.2.8 Tervishoiu ja sotsiaalteenuste integreeritus ja koostöö  

Probleem: Tervishoiu ja sotsiaalteenuste vähene integreeritus ja koostöö; Teenussüsteemis 
puudub kriisisekkumise pädevus.  
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Lahenduse hüpotees: Uus teenusmudel soodustab tervishoiu ja sotsiaalteenuste 
integreeritust ja koostööd, sest esmatoetust pakkuval omavalitsusel on kohustus korraldada 
koostöö piirkonna sidussüsteemidega. 

Mis piloodis toimis, millele saadi kinnitust? 

Koostöö tervishoiusüsteemiga toimis piirkonnas, kus see oli eelnevalt, asutuste vahelise 
kokkuleppena läbi räägitud. Piirkond (Tallinn), kel oli juba varasemalt olemas koostöölepe 
psühhiaatriahaigla juhtkonnaga ning kokku lepitud teenuseosutaja ning psühhiaatri/õe 
vaheline infovahetus ja koostöö, ei näinud muutust mõju osas. Koostöö toimis juba enne 
projekti ja jätkub vastavalt kokkuleppele ka tulevikus.  

Mis jäi lahenduseta, millised olid uued tõrked?  

Teenusmudeli rakendamisega ei paranenud tervishoiu ning sotsiaalteenuste integreeritus ja 
koostöö. Piloodis ei tehtud tööd koostöösuhete loomiseks oluliste sidussüsteemidega. 
Koostöö perearstide ning teiste eriarstidega (nt onkoloog, naistearst) oli hea nii enne 
pilootprojekti kui projekti ajal, kuid puudulik infovahetus ja koostöö psühhiaatritega oli 
endiselt takistuseks erihoolekande sihtgrupi toetamisel. Infovahetus ja koostöö tervishoiuga 
piloodi raames ei toimunud või oli raskendatud enamuses piirkondades. Abist keeldujaga töö 
puhul ei ole välja kujunenud head praktikat psühhiaatri ja õe kaasamiseks toetusprotsessi, 
psühhiaatrid ja õed ei tee reeglina koduvisiite, va üksikute erapraksiste raames. 

Koostöö puudumise põhjustena tõid piloodis osalejad välja, et psühhiaatrid on liiga hõivatud 
ja ei näe vajadust koostööks. Abivajaja saab reeglina vaimse tervise alast abi alles siis, kui 
probleemid või psüühikahäire on pikka aega kestnud ning nad satuvad tahtevastaselt 
haiglasse. Eriarstiabi teenuseid pakutakse vaid maakonna keskustes, kus teenustele on 
järjekorrad ning puudub koduvisiitide tegemise praktika, kui inimene ei ole ise valmis arsti 
juurde minema. Abivajajatega kokku puutuvad tervishoiutöötajad (nt psühhiaater, õde, 
kiirabitöötajad) ei informeeri sotsiaaltöötajaid kliendi abivajadusest.  

Uue praktikana pakuti ühele piloodis osalevale kliendile, kes ei olnud nõus arsti juurde 
minema, vaimse tervise nõustamise komponenti psühhiaatri poolt. Psühhiaater tegi 
teenuskomponendi raames koduvisiidi, nõustas inimest, lähedast ning baastoetuse osutajat. 
Paraku ei ole tegemist jätkusuutliku praktikaga, sest nõustamist ei olnud nõus pakkuma 
inimese piirkondlik raviarst. Nõustamise kokkulepe saavutati erapraksisega ning nõustaval 
arstil ei olnud seetõttu vajalikku infot varasema ravi kohta. 

Tervishoiu ja erihoolekandeteenuste vähese integreerituse probleemi rõhutati ka 2016/2017 
disainiprojekti raames läbi viidud mõjuanalüüsis. Teenusedisaini projekti raames töötati välja 
eraldi teenusmudeli variatsioon, mille eesmärgiks oli tervishoiu- ja sotsiaalteenuste 
integreerimine esmatasandi tervishoius vaimse tervise keskuste loomise näol. Minimaalse 
vajaliku sekkumisena oli nimetatud ka teine mudeli variatsioon, mis nägi ette 
sotsiaaltöötajate lisatöökohtade planeerimist tervishoiusüsteemis,  kes suudaksid varakult 
märgata erihoolekande sihtgrupi toetusvajadust, võtaksid tervishoiusüsteemis esmatoetuse 
mooduli vastutuse ning toetaksid inimest süsteemi sisenemisel (inimeste informeerimine 
toetusvõimalustest, esmase hindamise läbiviimine ja selle tulemuste alusel sobiva 
baastoetuse osutajaga seostamine). Sellisel juhul kooskõlastab tervishoiusüsteemi 
sotsiaaltöötaja esmahindamise tulemused KOViga ning KOV võtab üle juhtumi 
administreerimise, ilma et peaks ise inimesega eraldi kohtuma. Nii on võimalik tagada kiirem 
sekkumine inimeste puhul, kes satuvad tervishoiusüsteemi vaatevälja. Samuti soosiks selline 
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lähenemine teenuseosutajate ja tervishoiuspetsialistide suuremat koostööd ning 
integreeritud lähenemist. Ka seda lahendust ei piloteeritud, sest see eeldanuks 
ümberkorraldusi ning täiendavat ressursieraldust tervishoiuvaldkonnas. 

 

Mõjuanalüüsi raames 
tuvastatud tõrge  

Teenusmudeli muudatus Sisend uueks piloodiks 

Koostöö ja infovahetus 
tervishoiuga vähene või 
puudulik, eriti 
psühhiaatrilise abi 
pakkujatega. 

Koostöökokkulepete sõlmimise 
olulisuse rõhutamine 
teenusmudeli kirjelduses ning 
korraldusjuhises. 
Vastutava rolli määramine 
omavalitsusele koostöö 
korraldamiseks 
sidusvaldkondadega 
pilootprojektis. 

Uue piloodi raames jõustada 
piloodis osalejaid koostöö 
sisseseadmisel 
tervishoiuasutustega. 
Koolitustel ja seminaridel 
tutvustada häid toimivaid 
praktikaid (nt  Tallinna ja Pärnu 
koostöö korralduse kogemused).  
 
Uues piloodis KOVi või 
piirkondliku koordinaatori üheks 
ülesandeks  on koostöö 
korraldamine piirkonna 
sidusvaldkondadega, sh 
informeerimine piloodist ja 
ootustest koostööle ja 
infovahetusele.  
 
Uues piloodis info kogumine 
psühhiaatrilise abi kättesaadavuse 
kohta (sh olukordadest, kus on 
tervishoiu poolse sekkumise 
vajalikkus väljaspool haiglat). 

 

1.2.9 Teenussüsteemi ressursside optimaalsem ja efektiivsem kasutamine   

Probleem: Teenuste korraldus ja rahastus ei toeta kliendi vajadustest lähtuvat teenuste 
pakkumist; Teenuste killustatus ning valdkondade vaheline vähene koostöö;  Kattuvus 
teenuste eesmärkides ja sisus, nii erinevate erihoolekande teenuste, kui ka teiste 
valdkondade (sotsiaalne rehabilitatsioon, KOV, Töötukassa) teenustega; Vähene 
kogukonnaressursside kasutamine, sh kogukonnas rakenduse leidmine;  Teenuse rahastus ei 
kata teenuste ja töötajate arendusega seotud kulusid, vähe kasutatakse tõenduspõhiseid ja 
kaasaegseid sekkumisi.  

Lahenduse hüpotees: Teenuste killustatust ja paralleelsete süsteemide ülalpidamisega 
kaasnevaid kulusid on võimalik optimeerida koondades sihtgrupi jaoks olemasolevad 
ressursid (erihoolekande-, rehabilitatsiooni- ja KOV teenused) ühte teenussüsteemi, mille 
vahendeid korraldab oma piirkonnas kohalik omavalitsus. See võimaldab vältida korduvaid ja 
kulukaid toetusvajaduse hindamist erinevates teenussüsteemides ning administratiivse 
ressursi kulu seoses teenuste ja rahastuse taotlemise ning aruandlusega, samuti vältida 
sarnase eesmärgiga teenuste puhul dubleerivaid tegevusi.  
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Teenuste korraldamise viimine kohaliku omavalitsuse tasandile võimaldab teenussüsteemi 
tugevamat sidumist kogukonnaressurssidega ning fookuse liikumist institutsionaalsetelt 
teenustelt kogukonnapõhistele teenustele. Järjepidev personaalne tugi ja teenuste 
koordineerimine, sh personaalne tugi kodukeskkonnas toetab inimese toimetulekut ja 
rakenduse leidmist kogukonnas, seostamist kogukonnas olemasolevate ressursside ja 
tegevustega. Komponendi ja moodulipõhise teenussüsteemi loomine, mis võimaldaks 
teenuse kasutajatel teenuskomponentide osutajate vahel valida ning tekitaks seeläbi 
teenuseosutajate vahel konkurentsi ja motiveeriks teenuseosutajaid erinevatele 
sihtgruppidele spetsialiseeruma. 
Tegelikest kuludest lähtuva rahastamismudeli sisse seadmine, mis arvestaks abivajajate 
tegeliku toetusvajadusega. 
 
Mis piloodis toimis, millele saadi kinnitust? 

Pilootprojekti raames olid piloodis osalenud omavalitsustel ja teenuseosutajatel paremad 
võimalused pakkuda abivajajale isikukeskset ja terviklikku teenust kui tänases 
teenussüsteemis. Uus teenusmudel võimaldas toetada abivajajat tema kodus, kasutades 
ära ka inimese ümber olevaid loomulikke ja kogukonna ressursse. Kui 
teenuskomponentide pakkuja oli KOV allasutus, kes teenindas lisaks erihoolekandele ka teisi 
sihtgruppe, pakuti inimesele mitmekesist toetust ning inimesega tegeleti nii kodus, 
sotsiaalkeskuses, raamatukogus, õues ja pargis jalutades.  
Teenuse terviklik planeerimine, sh KOV ja projekti vahendite sidumine vähendas teenuste 
killustatust ja dubleerimist ning abivajaduse hindamisele kuluvaid ressursse. Olemasolevate 
vahendite (KOV, erihoolekanne, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus) optimaalne kasutus 
vähendas erihoolekande, KOV ja rehabilitatsiooniteenuste dubleerimist. 

Mis jäi lahenduseta, millised olid uued tõrked?  

Pilootprojekt näitas, et KOVides on tööjõuressursi ja pädevuse puudus uue mudeli 
administreerimiseks, nt administratiivseks juhtumikorralduseks, hangete korraldamiseks, 
isikupõhise eelarve haldamiseks ja aruandluseks, teenuskomponentide hinnastamiseks ning 
teenuste arendamiseks.  

Kõikides KOVides ei ole pädevust ja motivatsiooni võtta vastutus erihoolekande teenuste 
korraldamiseks. Isegi esmase hindamise läbiviimisel vajab KOV tasand täna paljudel juhtudel 
lisapädevuse arendamist, sest klienditöös ei olda harjutud proaktiivsete metoodiliste 
lähenemistega.  

Pilootprojekt näitas, et teenuse osutamiseks olemasolevat ressurssi kasutati väiksemas 
ulatuses, kui esialgu oli piloodis planeeritud. Osaliselt oli põhjuseks projekti lühike aeg, aga ka 
lisatoetuse teenuskomponentide vähene kättesaadavus. Paljudes piloodis osalenud 
piirkondades ei olnud lisaks personaalsele toetamisele teenuskomponente, mida klientidele 
pakkuda. Sageli oli personaalne toetus kliendi jaoks sobiv lahendus, kuid mitmed 
kasutajauuringus kogutud kliendilood näitasid, et keerulisemate juhtumite puhul oleks vaja 
olnud rehabilitatsioonispetsialisti või tervishoiusüsteemi poolseid sekkumisi. Nende 
kättesaadavust ei suudetud aga alati tagada. Vähene lisatoetuse komponentide kasutamine 
tulenes ka pilootprojektis osalenud klientide profiilist. Projekti valiti kliendid, kes vajasid 
personaalset tuge kontakti loomiseks ja hoidmiseks ning ei olnud valmis suuremas mahus 
toetust, sh lisatoetuse komponente vastu võtma.  Intervjuudel nimetasid mitmed 



 

 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli kasutajakogemuse mõjuanalüüs:  

lõpparuanne 

 

25 
 

baastoetuse pakkujad, et alles pilootprojekti lõpuks oli inimesega saavutatud kontakt 
tasemel, kus ta oleks olnud valmis kasutama ka muid komponente peale personaalse toe. 
Pilootprojekt andis mõningast kinnitust ka sellele, et personaalse toe komponent ei too 
kaasa suuremat kulu ühe inimese kohta, kuna reeglina ei kasutata samaaegselt suuremas 
mahus personaalset toetust ja lisatoetuse komponente. Pilootprojekti tulemuste alusel ei 
ole veel võimalik teha järeldusi teenuse osutamiseks vajalike vahendite kohta, sest piloodis 
osalenud kliendid ei esindanud kõiki erihoolekandeteenuste sihtgruppe ning nende 
toetusvajadus oli üldjuhul keskmine.  

Pilootprojektis kasutati vähe tänase sotsiaalse rehabilitatsiooni teenussüsteemi võimalusi 
ja/või rehabilitatsioonispetsialisti pädevusega teenuskomponente. KOVidel on hirm ja 
ebakindlus erihoolekande ja sotsiaalse rehabilitatsiooni süsteemi sidumise osas. Kaheldakse 
võimekuses kohalikul tasandil korraldada rehabilitatsiooniteenuse pädevusega hindamist ja 
teenuskomponentide planeerimist.  Täna on olemas pädevus vähem keeruliste 
kliendigruppide vajaduste hindamiseks ja teenuste planeerimiseks, kes kasutavad reeglina 
üksnes igapäevaelu toetava fookusega teenuseid. 

Kogukonnas olemasolevaid ressursse kasutati pilootprojekti raames vähe, peamiselt koostati 
toetuspakett piirkonnas olemasolevatest sotsiaalteenustest. Kogukonnaressursside 
ignoreerimist põhjendati kogukonna kaasamise keerulisusega. Eelarvamustest üle saamine ja 
psüühilise erivajadusega inimeste kaasamine kogukondlikku ellu võtab aega ja nõuab eraldi 
tööjõu- ja ajaressurssi, et luua valmisolekut kogukonnas selle sihtgrupiga tegeleda. 
Võimalused kogukonnaressursside korraldamiseks olid teenusmudelis rahastuse näol olemas, 
kuid praktikas peeti seda liiga keeruliseks ning isegi ebavajalikuks. Piloodis osalejad ei saanud 
paljudel juhtudel aru, miks peaks teenussüsteemi kogukonna ressursse kaasama.  

Kõik KOVid ei ole valmis võtma vastutust ööpäevaringset toetust vajavatele inimestele 
teenuskomponentide korraldamiseks. Seda nähakse endiselt riigi taseme vastutusena. 

Teenuskomponentide hinnastamine on KOVile, baas- ja lisatoetuse osutajatele keeruline. 
Teenuskomponentidele oli keeruline määrata hinda, kui oldi KOVi allasutus. Kõiki KOVi ja 
allasutuse tegevusi ei suudetud kajastada ning piloodis osaleja kohta kujunenud eelarve ei 
näita kõiki  tegelikke  kulusid.  

 

Mõjuanalüüsi raames 
tuvastatud tõrge  

Teenusmudeli muudatus Sisend uueks piloodiks 

Teenusmudeli 
toimimispõhimõtetest 
arusaamine ja nende 
rakendamine oli erinev, 
nt eri teenussüsteemide 
ressursi sidumine ja  
kogukonnaressursside 
kasutamine. 

Mudeli kirjelduses on rõhutatud 
teenusmudeli aluspõhimõtteid ja 
väärtusi. 

Piloodis osalejate koolitamine ja 
juhendamine eri ressursside 
kasutamiseks, sh sotsiaalse 
rehabilitatsiooni teenuse ja 
kogukonna ressursside osas. 
Heade näidete ja praktikate 
kogumine ning jagamine piloodis 
osalejate hulgas. 

Piloot ei andnud 
piisavalt sisendit 
erihoolekande ja 

- Piloodis selgitada  erihoolekande 
ja sotsiaalse 
rehabilitatsiooniteenuse 
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sotsiaalse 
rehabilitatsiooni 
vahendite sidumise 
osas. 
Piloodis kasutati vähe 
tänase sotsiaalse 
rehabilitatsiooni 
teenuse ja spetsialistide 
pädevusega 
teenuskomponente. 

vahendite seostamise olulisusest. 
Piloodis osalejaid julgustada baas- 
ja lisatoetuse raames kasutama 
rehabilitatsioonispetsialiste  ja- 
programme.  
 
KOV ja teenuseosutajate  
teadlikkuse tõstmine ja abi info 
kättesaamisel võimalike sihtgrupi 
spetsiifilise pädevusega 
spetsialistide ning lisatoetuse 
komponentide  kohta. 
 
Sotsiaalse rehabilitatsiooni 
teenuse osutajate teadlikkuse 
tõstmine uuest teenusmudelist ja 
koostöövõimalustest piloodis. 

Piloodis osalesid vaid 
kodus teenust saavad 
inimesed. Piloot ei 
haaranud 
ööpäevaringset 
hooldust vajavaid 
teenusekasutajaid. 

- Testida teenusmudeli sobivust 
(eriti abivajaduse hindamist ja 
teenuse planeerimist) 
ööpäevaringset teenust ning 
kogukonnas elamise teenust 
kasutavate inimestega. 
Kutsuda paralleelselt piloodiga 
koostööle ööpäevaringse 
erihoolekande teenuse osutajaid, 
eesmärgiga piloteerida uue 
teenusmudeli toimivust juba 
teenusel oleva kliendi puhul.   

Tööjõuressursi ja 
pädevuse puudus uue 
mudeli 
administreerimiseks.  

- Toetada piloodiga seonduvaid 
erihoolekande teenuste 
korraldamisega seonduvaid 
tegevusi eraldades selleks 
KOVidele ressursi lisatööjõu 
palkamiseks. 

Teenuskomponentide 
hinnastamine on KOVile, 
baas- ja lisatoetuse 
osutajatele keeruline. 
Kujunenud eelarve ei 
näita kõiki tegelikke 
kulusid. 

- Toetada piloodis osalejaid 
tegevuspõhiste kulude 
arvestamisel ja 
teenuskomponentide 
hinnastamisel. 
Piloteerimisel koguda infot ja 
analüüsida teenuse osutamise 
kogu kulu (sh KOVis klienditööks ja 
administreerimiseks kuluv tegelik 
aeg).  

Kõikides KOVides ei 
pruugi olla pädevust ja 

Ekspertide kaasamise võimalus 
baastoetuse raames teenuse 

Abivajaduse hindamise 
töövahendi edasiarendus. 
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motivatsiooni võtta 
vastutust erihoolekande 
korraldamiseks. Risk 
teenuskomponentide 
ala või üle 
planeerimiseks, kui 
otsus jääb vaid KOV 
tasandile. 

planeerimiseks eraldi 
teenuskomponendi näol.  

Koolitused ja supervisiooni 
pakkumine piloodis osalejate 
pädevuse arendamiseks. 
Uue piloodi jaoks ühtse kvaliteedi 
tagamise ja järelevalve protsessi 
välja töötamine ning piloodis 
osalejatele kommunikeerimine. 

 

Kasutajauuringus osalejate tagasisidest teenusmudeli toimivuse ja mõju kohta probleemidele 
annavad täpsema ülevaate  Lisa 2 ja 4. 

 

1.3 Uue teenusmudeli rakendamise mõju teenuse kasutajate 
elukvaliteedile 

Kasutajauuringu kolmas uurimisküsimus oli seotud teenusmudeli rakendamise mõjuga 

inimese elukvaliteedile. Selleks viidi läbi 3 individuaalintervjuud, milles osales 2 teenuse 

kasutajat ja 2 pereliiget. Sisendit koguti ka küsimustiku näol, mis oli suunatud kõigile piloodis 

osalenud teenusekasutajatele ja nende personaalsetele tugiisikutele või baastoetuse 

osutajatele. Küsimustiku kaudu andsid tagasisidet 17 teenusekasutajat (Võhma  4, Tallinn 3, 

Märjamaa 2, Keila 4 ja Haapsalu 4), sh 8 juhul vastas nii inimene kui tema tugiisik, 2 juhul 

vastas pereliige ning tugiisik ning 7 juhul andis tagasisidet vaid tugiisik. Teenusekasutaja 

küsimustikule ei laekunud vastuseid Põhja-Pärnumaa, Jõhvi ja Otepää vallast. 

Tagasisidet koguti teenuse kasutaja vajaduste kohta pilootprojekti alguses ning muutuste 

kohta aasta jooksul. Positiivsete muutuste korral uuriti, mis aitas neile kõige enam kaasa. 

Negatiivsete muutuste puhul uuriti, mida inimene oleks vajanud, et negatiivseid muutusi ära 

hoida. Uuriti ka üldise rahulolu kohta seoses teenuse ja abi saamisega. 

Selgeid järeldusi teenusmudeli rakendamise mõju kohta inimese elukvaliteedile ei saa teha 

projekti lühikese perioodi ning võrdlusandmete puudumise tõttu. Aastane pilootprojekti aeg 

oli liiga lühike, et hinnata muutust psüühilise erivajadusega inimese elukvaliteedis ja 

taastumisel/iseseisvuse suurenemisel. Puuduvad võrdlevad andmed elukvaliteedi kohta 

pilootprojekti alguses ja lõpus. Esmasel hindamisel on välja toodud abivajadusega seotud 

valdkonnad, mis andsid reeglina sisendi tegevusplaani koostamisele, kuid puuduvad 

võrreldavad andmed tegevusplaanides seatud eesmärkide täitmise kohta projekti lõpus. 

Kogutud tagasiside põhjal saab välja tuua teenusekasutajate, pereliikmete ja tugiisikute 

subjektiivseid hinnanguid teenuse kasutamise mõju kohta nende elukvaliteedile ning teha 

mõningad järeldusi olulisemate toetustegurite osas.  

Kasutajauuringus sagedasti nimetatud positiivne muutus oli seotud igapäevaeluga 

toimetulekuga (kodu korras hoidmine, majandamine ja raha planeerimine). Mitmel juhul 

abistati klienti võlgade kontrolli alla saamisega, mis omakorda aitas säilitada inimese elukoha. 

Lisaks projekti tegevustele aitas tugiisik korraldada vajadusel KOV poolt rahalisi toetuseid ja 
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toiduabi, aitas elukoha sisustamisel või kolimisel.  

Samuti rõhutati positiivse muutusena turvalise elukeskkonna  ja tugivõrgustiku kujunemist, 

sh loomuliku võrgustiku (pere ja sõbrad) ning professionaalse abiga seotud võrgustiku 

kujunemist. Ühes loos paranes suhe naabritega ja inimese elukeskkond muutus seeläbi 

turvalisemaks nii inimesele endale kui naabritele. Mitmed lood andsid kinnitust turvalise 

elukeskkonna vajadusest, kui eeltingimusest muutustele ja arengule teistes eluvaldkondades. 

Positiivsed muutused neis lugudes said alguse siis, kui kliendil oli võimalus kolida elama eraldi 

oma vanematest nt sotsiaalkorterisse.  

Mitmes loos sai inimene tööle või toetati tema kutseõpinguid ja praktikal käimist. 

Seostamine toimus ka Töötukassa teenustega (tööharjutamine, Tööalane 

rehabilitatsiooniprogramm, eesti keele kursus), mis andis pikalt kodus olnud inimesele 

võimaluse ja põhjuse kodust välja tulla, enesekindluse hakkamasaamisel jne. 

Kasulik oli personaalse toe kaudu tervise toetamine, abi ja toetus eriarstide külastamisel, 

aegade kokkuleppimisel, arsti juurde saatmisel. Kui inimene ei olnud valmis psühhiaatri 

juurde minema, kutsuti arst koju, kes nõustas nii inimest, pere kui tugiisikut ning aitas 

võrgustikul planeerida järgmiseid samme inimese toetamiseks.  

Mõnel juhul ei toimunud inimese elukvaliteedis suurt muutust, kuid personaalse toe kaudu 

loodi kontakt kriisiolukordadeks nii inimesele, kui pereliikmele ning toetav võrgustik (KOV, 

pere, sotsiaalkeskus), mille kaudu tagati kaudne toetus ja järelevalve. Toimis pidev järelevalve 

ja kontakti otsimine-hoidmine. Võtmeteguriks raskete juhtumite puhul kujunes pädev 

personaalne toetus ja koostöö erinevate asutuste vahel (KOV, Töötukassa, tugiisik).  

Mitmetes lugudes toimus positiivne muutus seoses psühholoogilise heaoluga, kus 

personaalse toe rolli ja usalduslikku kontakti peeti eriti oluliseks.  Inimestel tekkis julgus abi 

küsida ja vastu võtta, tõusis eneseusk ja enesehinnang ning julgus oma vajadusi ja soove 

väljendada ning võtta vastu otsuseid oma elu puudutavates küsimustes. Inimesel tekkis tahe 

ja julgus oma elu paremaks muuta, võtta ette esimesi samme muutuseks, tulla kodust välja 

jne. Ka psühholoogi või psühhoterapeudi abi oli lisatoetuse raames oluline ning aitas mitme 

loo puhul inimesel üle saada mineviku muredest, leida usku ja lootust tulevikku, motivatsiooni 

tegutsemiseks ja esimesteks sammudeks, lahendada kodus tekkinud pingeid ja õppida 

kontrollima oma emotsioone. Mõnel juhul oli abiks kogemusnõustaja, kes julgustas 

hoolitsema tervise eest ja kodust välja tulema.  

Teenuse positiivne mõju avaldus mitmel juhul ka pereliikmete toimetulekule. Lisaks inimese 

individuaalsete vajaduste ja eesmärkide toetamisele toetati pere kui terviku toimimist.  

Pereliikmed said nii emotsionaalset toetust kui nõustamist, kasvas julgus abi küsida ja 

kaasatus toetusprotsessi. Head olid näited, kus inimese toetamise vastutust jagati perega, nt 

pere toetas kodust toimetamist ja söögitegemist, tugiisik lapse kasvatamist ja võlgadega 

toimetulekut. Mitmel juhul paranes toimetulek peresuhetes ja lapsevanemaks olemisel, kus 

personaalne tugiisik nõustas mh partneriga suhete teemal, vahendas ja aitas kaasa 
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parematele suhtele lastega ning vanematega. Pilootprojektis osalesid mitmed kliendid, kes 

said abi lapsevanemaks olemisel, kellel tugevnes side lapsega, emaks olemise tunne ja 

praktiline oskus last hooldada ja kasvatada.  Tugiisik aitas korraldada lapse lasteaias ja koolis 

käimist, suhtlemist lasteasutuse ja ema vahel.  

Ühe juhtumi puhul taastus kliendi suhe vanematega ja lapsel suhe vanavanematega, kelle roll 

ja abi kujunes väga vajalikuks lapse kasvatamisel ja hoidmisel, sh suvevaheaja veetmisel.  

Teises loos sai psüühikahäirega naine koos lapsega välja vägivaldsest suhtest, kus 

võtmeteguriks oli tugiisiku ja lastekaitsetöötaja intensiivne tugi ja nõustamine, mis julgustas 

naist tegema otsust vägivaldse partneri juurest ära kolimiseks.  

Enamuse juhtumite puhul oli positiivse muutuse võtmeteguriks personaalse toe pakkumine 

inimese koduses keskkonnas, tiheda ja usaldusliku suhte kujunemine tugiisikuga. 

Individuaalne toetus aitas inimest igapäevaelu korraldamisel ja turvalisema elukeskkonna 

kujundamisel, asjaajamisel, lapse eest hoolitsemisel, pere toimetulekul ja peresuhete 

parandamisel, tööl püsimisel ja õppimisel, huvitegevuste taastamisel, kodust välja tulemisel 

ja teiste eakaaslastega suhtlemisel. Näiteid personaalse toe kasust ja vajalikkusest  võis leida 

kõigi eluvaldkondade toetamisel. Personaalne toetus inimese kodus andis võimaluse saada  

parema ülevaate tema igapäevaelu toimimisest ja tegelikust abivajadusest. 

Individuaalne kontakt teenuse osutamisel oli tihedam ja intensiivsem, kui tänases 

teenussüsteemis on võimalik pakkuda. Kliendil ja perel oli üks kindel inimene, kes tegeles 

nendega järjepidevalt ja individuaalselt. Piloodis osalejate sõnul pühendati inimesele ja tema 

perele rohkem aega ja mindi teenuse osutamisel probleemide lahendamisega rohkem süvitsi. 

Kontakti ja usalduse arenedes selgusid mitmed olulised lisateemad, milles inimene vajas 

nõustamist ja toetust ning mida esmasel hindamisel ei märgata ja harvema kontakti puhul ei 

olda valmis jagama. 

Kasutajauuringus oli ka küsimus ka negatiivse muutuse kohta elus, mille kohta vastati 16 juhul, 

et negatiivset muutust ei olnud. Ühe vastuse juures oli toodud tugiisiku poolt negatiivne mõju, 

et loodud oli tugev usaldussuhe, mis katkes peale pilootprojekti lõppu. Teisel juhul nimetas 

inimene, et seoses tervisega (füüsiline haigus) viibis ta palju haiglas, mida tugiisiku sõnul ei 

saanud ennetada. Kolmas inimene nimetas, et raskusi oli tööl püsimisega, mida põhjustasid 

erinevad probleemid ja ta ei osanud öelda, mis oleks aidanud. Tugiisik tõi sama inimese puhul 

takistuseks alkoholi tarbimise, mis tõi kaasa probleeme tööandjatega ning töökohtade 

vahetused.  Ühe juhtumi puhul tõi tugiisik negatiivse mõju näite seoses sellega, et klient 

alustas piloodi ajal kooselu alkoholi tarbiva ja vägivaldse mehega, kellel tekkis tema üle suur 

mõju, mistõttu kannatas tema vaimne ja füüsiline tervis ning raskendus koostöö.  

Kasutajauuringus kogutud valikuga kliendilugudest on võimalik tutvuda Lisas 3.  
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2 Teenusmudeli parendamine 
 

2.1 Teenusmudeli parendamise protsess 

Üks kasutajauuringu ja mõjuanalüüsi eesmärke oli tuvastada piloteeritud teenusmudeli 
probleemkohad ning leida ideid nende lahendamiseks. Lahendusideede leidmiseks viidi 
projekti teises etapis läbi koosloome töötuba, kus osalesid valdkonna huvipooled. Lisaks 
töötati koostöös hankijaga välja teenusmudeli muudatusettepanekud, kirjeldati ja 
visualiseeriti parendatud teenusmudel (sh seotud osapoolte vastutusalad, rollid ja 
tegevused). 

Parendatud teenusmudeli kirjeldamise üheks lähtekohaks oli teenusmudeli arusaadavuse 
suurendamine uues piloodis osalejate jaoks. Samuti oli teenusmudeli parendamise 
eesmärgiks piloodis osalejate tööprotsessi toetamiseks töövahendite ja juhiste loomine. 

 

2.2 Parendatud teenusmudeli kirjeldus  

Erihoolekande teenuste eesmärgiks on toetada psüühilise erivajadusega inimeste 
võimalikult iseseisvat toimetulekut ja osalemist ühiskonnaelus läbi juhendamise või 
kõrvalabi pakkumise erinevates eluvaldkondades. 

Piloteeritav teenusmudel töötati välja teenusedisaini projekti raames aastatel 2016-20171 
ning seda täiendati peale aastast piloteerimist ning mõjuanalüüsi aastal 2017-2018. 

Isikukeskse teenusmudeli eesmärgiks on olla: 

 
 

Detailne teenusmudeli joonis: https://1wh2i1.axshare.com 

Teenusmudeli kirjeldus lähtub neljast peamisest erihoolekande teenuse klienditöö etapist:  
(1) abivajaduse märkamine ja seostamine teenussüsteemiga,  
(2) abivajaduse hindamine,  
(3) teenuse planeerimine,  
(4) plaani elluviimise tagamine. 

                                                      
1 Teenusedisaini esimese etapi aruanne 

https://1wh2i1.axshare.com/
https://docs.google.com/document/d/1qOwGM3Tb5yLxBn0RA4IPABRppFv2aOijstAu0XvIjPs/edit?usp=sharing
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Teenussüsteemi osapooled ning võtmespetsialistid piloteeritava teenusmudeli 
rakendamiseks on: 

● Kohalik omavalitsus Vastutab teenussüsteemi korralduse eest oma piirkonnas, 
samuti psüühilise erivajadusega inimeste abivajaduse märkamise ja nende 
teenussüsteemiga seostamise eest. Võtmespetsialistid: (a) erialase kõrgharidusega 
sotsiaaltöö spetsialist, kes viib läbi abivajaduse hindamise ning seostab abivajajaid 
baastoetuse osutajaga ning  (b) pilootprojekti koordinaator, kes tegeleb piloodiga 
seotud administratiivsete küsimustega. 

● Baastoetuse osutaja Kohaliku omavalituse allasutus või omavalitsuse partneriks olev 
teenuseosutaja, kes pakub terviklikku ja läbivat personaalset juhtumikorraldust. 
Vastutab teenuse planeerimise ning plaani elluviimise tagamise eest. 
Võtmespetsialist: erialase kõrgharidusega spetsialist, kellel on kogemus klienditöös 
psüühilise erivajadusega inimestega. 

● Lisatoetuse osutaja(d) Erinevad lisatoetuse teenuskomponentide pakkujad, sh 
tänased erihoolekande- ja sotsiaalserehabilitatsiooni teenuste osutajad aga ka 
kogukonnateenuste osutajad. Teenuskomponentide sisukirjeldused ja spetsialistide 
pädevused on kirjeldatud teenuskomponentide loetelus. 

Teenusmudeli rakendamise abivahendid/ tööriistad: 

● abivajaduse hindamise instrument (KOVile toetusvajaduse astme välja selgitamiseks 
erinevates eluvaldkondades, baastoetuse osutajale teenuse planeerimise aluseks) 

● teenuse planeerimise tabel (baastoetuse osutajale teenuse terviklikuks 
planeerimiseks) ja teenuskomponentide loetelu (baas- ja lisatoetuse komponentide 
kirjeldused, sh sisukirjeldus, ressursid, pädevused, rahastuse tingimused piloodi 
raames). 

● korralduslikud küsimused  teenusmudeli rakendamiseks (sissejuhatav materjal 
piloteerijatele kohalikul tasandil mudeli korralduse määratlemiseks ja mudeli 
rakendamiseks). 

● teenuskomponentide koondvorm (kuupõhine aruandlusvorm piloodi 
koordinaatorile) 

 
Alljärgnev isikukeskse teenusmudeli detailne kirjeldus on jagatud kaheks peamiseks osaks: 
(a) tegevused, mille käigus toimub otsene kokkupuude teenuse kliendiga ning (b) taustal 
toimuvad tegevused, millega teenuse klient kokku ei puutu. Teenusmudeli jaotamine 
etappideks võimaldab selgelt määratleda igas etapis pakutava toetuse eest vastutajad ja 
nende ülesanded.  
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2.2.1 Abivajaduse märkamine ja seostamine teenussüsteemiga 

Vastutab: KOV 

 

Eesmärgiks on abivajajate võimalikult varajane märkamine ning proaktiivne abi 
teenussüsteemi sisenemisel läbi koostöö sidussüsteemidega. 

Ettevalmistavad taustategevused: KOV vastutab oma piirkonnas abivajaduse proaktiivse 
märkamise eest kaardistades sidussüsteemid (nt kiirabi, psühhiaatri kabineti, haigla, 
Töötukassa, koolid, varjupaigad jm piirkonnas olulised asutused) ja leppides kirjalikult kokku 
suhtluskanalid ning koostööprotsessid abivajaja seostamiseks teenussüsteemi ja muude 
toetusmehhanismidega. 

Kokkupuude abivajajaga: Sidussüsteemide spetsialistid on seeläbi informeeritud ja pädevad 
abivajadust märkama ning abivajajat teenussüsteemi sisenemisel toetama. Nad teavad, 
kuidas piirkonna erihoolekandeteenuse süsteem toimib ning oskavad abivajaja sellega 
aegsasti seostada. 

Sotsiaaltöötaja jõuab sidussüsteemist saadud info tulemusel abivajajani proaktiivselt - seal, 
kus vajadust märgati (nt kodus, haiglas). Inimese abivajadus avaldub üldjuhul 
sidusvaldkonna töö raames (nt tervishoid, haridus, tööhõive).  

Oluline on see, et inimesega võetakse ühendust kohe kui abivajadust märgati, mitte ei 
oodata, kuni inimene või pere pöörduvad või on tekkinud kriisiolukord. Teenussüsteemi 
sisenemise toetamise aluseks ei ole allkirjastatud avaldus vaid sotsiaaltöö spetsialistide 
tuvastatud psüühilisest erivajadusest tulenev abivajadus. 

 

2.2.2 Abivajaduse hindamine 

Vastutab: KOV 

 

Abivajaduse hindamise eesmärk on abivajaduse taseme määratlemine eri eluvaldkondades 
ja teenusele õigustatuse tuvastamine. Abivajadust hinnatakse hindamisinstrumendi abil ning 
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selle tulemus on sisendiks omavalitsusele juhtumi dokumenteerimiseks ning baastoetuse 
osutajale teenuse planeerimiseks järgmises etapis. 

Ettevalmistavad taustategevused:  

Sotsiaaltöötaja eel-täidab hindamise instrumendi olemasoleva info põhjal (dokumentatsioon 
ja info formaalsetest kanalitest nt STARi päringud, mis annavad info puude olemasolu ja 
rehabilitatsiooniplaani kohta, Töötukassas teostatud töövõime hindamise kohta jms). 
Samuti koondatakse kokku info, mis kogunes abivajaduse märkamise faasis. 

Kokkupuude abivajajaga (ja/või lähedastega): 

(A) Koostöövalmis isiku puhul informeerib sotsiaaltöötaja abivajajat ja/või tema lähedasi 
nende õigustest ja toetusvõimalustest. Tutvustab neile teenussüsteemi toimimise 
põhimõtteid (aluseks infomaterjal abivajajale) ning selgitab, mida abivajaduse 
hindamisel hinnatakse ning kuidas teenuse planeerimine sellest lähtuvalt toimuma 
hakkab. Samuti tutvustatakse piirkonna baastoetuse osutajaid ning koos tehakse 
informeeritud valik, millise baastoetuse osutajaga teenuse planeerimist jätkata 
(juhul kui piirkonnas on mitu baastoetuse osutajat). Sotsiaaltöötaja seostab abivajaja 
seejärel sobiva baastoetuse osutajaga. Juhul, kui piirkonnas ei ole mitut baastoetuse 
osutajat, on soovitatav baastoetuse osutaja hindamisele kaasata, et abivajaja 
võimalikult kiiresti seostada ning baastoetuse osutajat informeerida.  

(B) Isiku puhul, kes ei ole valmis koostööks toimub samuti abivajaduse hindamine. 
Sotsiaaltöötaja küsib abivajaduse hindamiseks võimalusel lisainfot abivajajaga kokku 
puutuvatelt isikutelt. Selle info põhjal otsustab sotsiaaltöötaja (võimalusel koos 
abivajaja lähedastega), kes on sobivaim baastoetuse osutaja, kes hakkab abivajajaga 
kontakti looma. 

Abivajajale ning tema lähedastele on teenussüsteemi sisenemisel oluline usaldusväärse 
kontakti olemasolu, kellelt saada terviklikku infot ja nõustamist kõigi teenuste ja 
teenusepakkujate, oma õiguste ja võimaluste kohta. KOV vastutuseks on oma tööd 
korraldada nii, et abivajajal ja tema lähedastel tekiks arusaam oma õigustest ja võimalustest 
ning kindlustunne, et nende huvidega arvestatakse. 

Abivajaduse hindamise tulemusel on võimalik abivajaja seostada tema jaoks õige fookusega 
baastoetuse teenuseosutajaga, kes jätkab terviklikuma toe planeerimist ja pakkumist.  

 

2.2.3 Teenuse planeerimine  

Vastutab: baastoetuse osutaja 
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Teenuse planeerimisega tegeleb teenusmudelis baastoetuse osutaja. Eesmärk on 
personaalse tegevusplaani koostamine, teenuskomponentide planeerimine ja 
teenuskomponentide osutajatega seostamine. Järjepidevalt, kogu teenuse perioodi vältel,  
jälgitakse abivajaduse muutumist, hinnatakse senise teenuse tulemuslikkust ning vastavalt 
muutustele planeeritakse vajadusel teenuse sisu ümber. 

Kokkupuude teenuse kasutaja (ja/või lähedastega): 

(A) Koostöövalmis abivajaja puhul koostab baastoetuse osutaja koos abivajaja (ja/või 
lähedastega) personaalse tegevusplaani. Tegevusplaani koostamisel võib 
baastoetuse osutaja aluseks võtta endale sobiva metodoloogia, kuid see peab olema 
kaasav (st abivajaja ja lähedased on teadlikud teenussüsteemi võimalustest ning neid 
toetatakse informeeritud valikute tegemisel) ning võtma aluseks abivajaduse 
hindamise tulemused (st teenuse planeerimine peab lähtuma tuvastatud 
abivajaduse tasemest erinevates eluvaldkondades).  

(B) Isiku puhul, kes ei ole valmis koostööks, koostatakse toetusplaan. Toetusplaani 
koostamisse kaasatakse võimalusel abivajaja lähedased jt olulised võrgustiku liikmed. 
Toetusplaani eesmärgiks on üldjuhul abivajajaga kontakti loomine ning 
koostöövalmiduse saavutamine. 

Koostatud tegevusplaani (või toetusplaani) eesmärkidest lähtuvalt planeeritakse kliendile 
teenuskomponendid ning seostatakse ta vastavate erihoolekande või sidusvaldkondade 
teenuskomponentide osutajatega. Teenusmudel võimaldab teenuskomponente paindlikult 
ja vajaduspõhiselt teenusplaanis välja vahetada või juurde lisada, kohe kui baastoetuse 
osutaja selleks vajadust näeb. 

Kogu teenuse perioodi jooksul jälgib baastoetuse osutaja kliendi abivajaduse muutumist. 
Abivajaduse ja sellest lähtuva tegevusplaani muutused fikseeritakse tegevusplaanis ning 
teenuse planeerimise tabelis. Juhtumipõhiselt otsustatakse tegevusplaani ülevaatamise 
ja/või abivajaduse ümberhindamise sagedus (minimaalselt kord aasta jooksul).  

Taustategevused: 

Baastoetuse osutaja täidab teenuse planeerimise tabeli (määratledes abivajaduse hindamise 
tulemustest lähtuvalt eesmärgid ja alameesmärgid ning seonduvad teenuskomponendid (vt 
teenuskomponentide tabelit) ning nende osutajad). Baastoetuse osutaja kooskõlastab 
teenuse planeerimise tabeli KOViga. Teenuse planeerimise tabeli alusel toimub projekti 
aruandlus ning teenuse rahastamine.  

Baastoetuse osutajal on võimalik teenuse planeerimisse kaasata vajadusel väliseid 
spetsialiste, kui baastoetuse osutaja vajab abivajaja vajaduste mõistmiseks ning teenuse 
planeerimiseks lisapädevust (komponent: välise spetsialisti kaasamine teenuse 
planeerimisse, nt tööks abist keeldujate või muude kliendigruppidega, kellega tööks 
baastoetuse osutajal kogemust napib). 

Teenuskomponentide loetelu annab täpse ülevaate teenuse planeerimiseks vajalikest baas- 
ja lisatoetuse teenuskomponentidest.  

Baastoetuse teenuskomponendid: 

● Teenuse planeerimine ja plaani elluviimise tagamine 

● Spetsialisti konsultatsioon teenuse planeerimiseks 
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2.2.4 Plaani elluviimine 

Vastutused:  

● Baastoetuse osutaja tagab plaani elluviimise (terviklik personaalne 
juhtumikorraldus).  

● Lisatoetuse teenuskomponendi osutaja vastutab oma teenuskomponendi sisu ja 
kvaliteedi eest.  

● KOV (piloodi koordinaator) vastutab teenuste rahastuse haldamise, hangete 
korraldamise ning aruandluse eest. 

 

Plaani elluviimise etapis teevad koostööd baastoetuse osutaja, lisatoetuse osutaja(d) ning 
KOV, et pakkuda paindlikku ja terviklikku teenust, mis arvestab inimeste personaalset 
toetusvajadust kõigis eluvaldkondades. 

Teenuse pakkumine toimub läbi lisatoetuse teenuskomponentide, mida võivad pakkuda 
erinevad teenuseosutajad (sh baastoetuse osutaja). Komponendipõhine lähenemine 
võimaldab kombineerida ühte teenuspaketti nii tänaseid erihoolekande ja 
rehabilitatsiooniteenuse sisutegevusi kui ka kogukonna ressursse. 

Plaani elluviimise etapis jätkub baastoetuse osutamine. 

Kokkupuude teenuse kasutajaga (ja/või lähedastega) 

Baastoetuse osutaja seostab abivajaja lisatoetuse komponentide osutaja(te)ga. Vastavalt 
teenuse planeerimise tulemustele pakutakse teenuse kasutajale lisatoetuse 
teenuskomponente erinevates eluvaldkondades (sh valdkondade ülene personaalne 
toetamine), et pakkuda tuvastatud abivajadusele vastavat isikukeskset ja terviklikku teenust. 

Baastoetuse osutaja ülesanne on plaani elluviimise raames võrgustiku töö koordineerimine - 
sh sotsiaalse võrgustikuga suhtlemine. Toetuse eesmärgiks on terviklik personaalne 
juhtumikorraldus, mille raames toetuse pakkuja minimeerib teenuse kasutaja ja tema 
lähedaste bürokraatliku asjaajamisega seonduvad kohustused teenuste ja toetuse 
tagamiseks. Baastoetuse pakkuja tagab teenuse kasutajale võimalikult kiire, lihtsa ja 
arusaadava asjaajamise teenuskomponentide kättesaadavuse tagamiseks (sh informeerituse 
protsessist, lihtsas keeles ja arusaadav dokumentatsioon, arusaadav ülevaade 
teenussüsteemi toimimise põhimõtetest, toetus teenuskomponentidega tutvumiseks koha 
peal jms). 
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Taustategevused 

Baastoetuse osutaja tagab teenusplaani elluviimise koostöös lisatoetuse komponentide 
osutajate ja KOViga. KOV piloodi koordinaator aitab piloodi raames teenuste osutamiseks 
hangete korraldamise, aruandluse ja rahastuse haldamisega.  

Lisatoetuse komponentide valdkonnad on:  

● toetus perele,  
● sotsiaalsed suhted,  
● vaimne tervis,  
● füüsiline tervis,  
● hõivatus,  
● vaba aeg ja huvitegevus,  
● eluase,  
● igapäevaeluga toimetulek.  

 
Valdkondade ülene lisatoetuse teenuskomponent: personaalse toe pakkumine erinevates 
eluvaldkondades. 

Baastoetuse osutaja tagab planeeritud lisatoetuse komponentide kättesaadavuse 
abivajajale (vajadusel korraldab koostöös KOViga komponendi sisse ostmise mujalt 
piirkonnast). Baastoetuse osutaja peab arvestust osutatud teenuskomponentide mahu üle 
teenuse planeerimise tabeli abil. Igakuiselt jagatakse seda infot ka KOV piloodi 
koordinaatoriga. 

 

2.2.5 Teenusmudeli aluspõhimõtted  

Isikukesksed, sihtgrupi ja tema lähedaste vajadustele vastavad teenused 
Komponendipõhises teenusmudelis on võimalik koostada abivajajale personaalselt tema 
toetusvajadusele vastav teenuspakett. Oluliseks osaks teenussüsteemis on inimese ja tema 
pere  võimalus valida sobivaid teenuskomponente erinevate teenuseosutajate juurest. 
Baastoetuse pakkuja võimaldab sealjuures teha toetatud valikuid, kui inimesel on tema 
erivajadusest tulenevalt raskendatud otsustamine ja valik. 
Lisaks psüühilise erivajadusega inimestele vajavad toetust ka nende lähedased. Lähedaste 
toetamiseks on teenussüsteemis eraldi lisatoetuse komponentide grupp, mille raames on 
võimalik toetust vajadusel määrata juba abivajaja teenussüsteemi sisenemise varajases 
faasis või abist keeldumisel. Perede hoolduskoormuse vähendamisele, psühholoogilisele ja 
praktilisele toimetulekule suunatud teenuskomponendid, nagu nõustamine, koolitus, 
tugigrupid jms, on oluline osa inimesele ja tema lähedastele tervikliku toetuse planeerimisel. 
Peredele suunatud toetus on eriti oluline juhul, kui inimene ise keeldub abist või ei ole 
vajalik abi ja teenused koheselt kättesaadavad ning hoolduskoormus langeb vaid pere 
õlgadele. 
 
Kasutajasõbralik, lihtne ja arusaadav teenussüsteem, sujuv liikumine teenussüsteemis 
Teenusmudeli väljatöötamise oluliseks põhimõtteks oli leida teenussüsteemi sisenenud 
abivajajale ja tema lähedastele parim, meeldivaim, mugavaim ja kiireim viis jõuda vajaliku 
toetuseni. 
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Sellest lähtuvalt on teenusmudeli üks fookustest selgelt teenussüsteemi sisenemisel ja 
abivajaduse märkamisel. Teenusmudeli eesmärk on tagada abivajajale ja lähedastele 
esmane info ja nõustamine seal, kus abivajadust märgati (nt KOV sotsiaaltöötajalt, 
intellektipuudega noor koolist, psüühikahäirega inimene haiglast või tervisekeskusest). 
Selleks kaardistab KOV teenusmudeli rakendamisel oma piirkonna sidussüsteemid ning 
informeerib neid piirkonna teenusmudeli korraldusest ning lepib kokku koostööpõhimõtted. 
See eeldab proaktiivset abi pakkumist, mis tagab abivajajale ja tema perele informeerituse 
õigustest ja teenussüsteemi võimalustest, samuti abi esimeste valikute tegemisel ja 
otsustamisel.  
Mudeli oluline osa on teenussüsteemi sisenenud abivajajale teenuse planeerimine ja plaani 
elluviimine baastoetuse näol. Pidev baastoetus tagab ka sujuva ülemineku ja liikumise 
teenuste vahel, erinevate sekkumiste, sh sidusvaldkondade teenuste ning 
kogukonnaressursside koordineerimise ja kättesaadavuse.  
Inimese abivajaduse hindamise ja teenuste planeerimise protsess peab olema võimalikult 
kaasav, isikukeskne ja terviklik. Protsessi kaasatakse vaid minimaalselt vajalikke, inimese ja 
lähedaste vajadusi tundvaid osapooli või erialaspetsialiste. Abivajaduse hindamisel tuleks 
lähtuda andmestikust ja informatsioonist, mis on inimese kohta juba varasemalt läbiviidud 
hinnangute ja otsuste alusel kogutud ja inimese poolt varasemalt esitatud, nt töövõime 
hindamise- ja puude hindamise andmed, info andmebaasidest (nt STAR). Teenuste 
planeerimiseks vajalikku lisainformatsiooni inimese toetusvajaduse  ja toimetuleku kohta 
kogutakse läbi koostegemise ja kogemise keskkonnas, kus inimene elab ja tegutseb. Toetuse 
planeerimisel on oluline mõõdetavate eesmärkide seadmine seoses elukvaliteedi 
parandamise või säilitamisega, samuti inimese võimetekohase arendamisega, mille 
saavutamist on võimalik töö käigus hinnata.  
Pakutud lahendustes on arvestatud ka psüühikahäirega isikute eripära ning vajadust saada 
nn professionaalset hädaabi situatsioonis, kui inimene keeldub abist või tema seisund vajab 
kiiret sekkumist. 
 
Paindlikkus teenuste planeerimisel ning korraldamisel 
Komponendipõhine teenusmudel võimaldab kombineerida erinevaid teenuskomponente 
ning koostada igale inimesele ja tema perele sobiva teenuskomponentidest koosneva 
teenuspaketi. Teenuse protsess  võimaldab paindlikult muuta ja täiendada teenuse paketti - 
kombineerida toetuse sisu lähtudes inimese taastumise/ arengu faasidest, klienditeekonna 
etappidest, inimese ja pere muutuvatest vajadustest. Teenuskomponentide planeerimisel ja 
pakkumisel lähtutakse samuti abivajaja toetusvajadusest - komponendi maht ja vajalik 
toetuse määr sõltub konkreetsetest juhtumist. 
 
Mudel võimaldab ühe inimese teenuspaketis paindlikult kombineerida erinevate 
teenuseosutajate poolt pakutavaid teenuskomponente. Selline paindlikkus võimaldab 
teenuseosutajatel ka spetsialiseeruda ning arendada spetsiifilisi tõenduspõhiseid 
programme ja teenuseid (nt  peredele suunatud perekoolitusprogramm, tugi- ja 
eneseabigrupid jm). Mitme erineva teenuseosutaja teenuste kombineerimise läbi saab luua 
hajutatud teenuspakette, kus abivajaja ei jää ühe asutuse nn ökosüsteemi kinni ja on 
erinevate kohtade ning inimeste läbi kogukonnaga paremini seostatud. 
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Terviklik lähenemine ja optimaalne ressursikasutus 
Teenusmudeli raames pakutakse inimesele toetust ühtses, erinevaid teenuseid ja 
sidusvaldkondi integreerivas, korralduslikus teenussüsteemis. See sisaldab nii abivajaduse 
hindamist, teenuste planeerimist kui ka toetavaid ning rehabiliteerivaid tegevusi.  
Teenusmudel annab võimaluse kasutada täna psüühilise erivajadusega inimeste jaoks 
olemasolevaid ressursse oluliselt efektiivsemalt, vältides dubleerivaid tegevusi ning 
integreerides erinevad teenused inimese vajadustest tulenevaks ühtseks terviklikuks 
teenussüsteemiks. Näiteks võib abivajaja personaalne toetuspakett sisaldada 
sidusvaldkondade tegevusi, mida pakuvad osaliselt või täielikult sidusvaldkonna esindajad 
teise teenussüsteemi ja oma igapäevaste töökohustuste raames, nt Töötukassa teenused, 
arsti ja õe poolt ravi jälgimine ja nõustamine.  Selleks, et abivajajale tagada terviklik toetus, 
mis arvestaks kõigi tema eluvaldkondadega, on pakutud mudelis olulisel kohal baastoetuse 
osutaja poolne järjepidev teenuste koordineerimine ja juhtumikorralduslik lähenemine.  
 
Institutsionaalsetelt teenustelt kogukonnapõhistele teenustele liikumist, tugevamat 
sidumist KOV ja teiste avalike teenuste ning muude, kogukonnas pakutavate tegevustega 
võimaldab teenuse süsteemi korraldamise fookuse viimine kohaliku omavalitsuse tasandile.   
Ka tänases süsteemis on KOVil kohustus anda abi juhtumikorralduse põhimõttel, kui isik 
vajab iseseisva toimetuleku parandamiseks pikaajalist ja mitmekülgset abi (SHS § 9). Täna 
erinevates teenussüsteemides pakutavate toetusmeetmete (KOV, erihoolekanne, 
sotsiaalnerehabilitatsioon) koondamine üheks terviklikuks süsteemiks, mida 
koordineeritakse kohalikul tasandil, võimaldaks kasutada olemasolevaid ressursse sihtgrupi 
jaoks optimaalsemalt. 
 
Piloteeritav teenusmudel toetub de-institutsionaliseerimise põhimõtetele2, millest lähtuvalt 
on teenused detsentraliseeritud. Kohalikul omavalitsusel on väljapakutud lahendustes 
oluline roll teenussüsteemi planeerimisel, korraldamisel ja toetuse pakkumisel kohalikul 
tasandil. Riigi taseme ülesandeks jääb teenussüsteemi keskne arendus, sh tõenduspõhiste 
metoodiliste töövõtete kättesaadavaks muutmine kohalikule tasandile ning muul viisil 
kohaliku tasandi jõustamine teenuste korraldamisel ning arendamisel.  
 
DI protsessi üks olulisemaid suundi on kogukonnapõhiste teenuste ja -alternatiivide 
arendamine. Inimese toetamine tema kodus ja kogukonnas, kogukonna ressursside 
maksimaalne kasutamine, võimaluste leidmine, kuidas psüühilise erivajadusega inimesed 
saaksid parimal viisil oma kogukonnas toime tulla ning ka ise kogukonda panustada. Ühelt 
poolt tagab see sotsiaalse toe ja hõivatuse inimese loomulikus keskkonnas, teisalt aitab 
kaasa kogukonna teadlikkuse ja sallivuse kasvule. Kogukonnas rakendust leides ei ole 
psüühilise erivajadusega inimene ainult abivajaja, vaid väärtust loov kogukonna liige.  
 
 
 

  

                                                      
2 Vt lisaks: Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care 

(2012); Community-based rehabilitation: CBR guidelines (2010). World Health Organization. 
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3 Ettepanekud uue pilootprojekti planeerimiseks ja 
elluviimiseks  

 

Alljärgnevad ettepanekud tuginevad eeltoodud kasutajakogemuse mõjuanalüüsi tulemustele 
ning toetavad parandatud teenusmudeli rakendamist planeeritud viisil. Ettepanekud 
on  olulised eeltingimused või paralleelselt toimuvad tegevused teenusmudeli edukaks 
rakendamiseks uue pilootprojekti raames. 

1. Teenusmudeli aluspõhimõtetest ühtse arusaama tugevdamine  

Pilootprojekti käigus on teenusmudeli eduka rakendamise jaoks vaja tugevdada 
piloodis osalejate ühtset arusaama teenusmudeli aluspõhimõtetest koolituste ja 
järjepideva juhendamise ning jõustamise kaudu. Piloodi alguses on vajalik korraldada 
põhjalik teenusmudeli kirjelduse ja aluspõhimõtete tutvustamine ning juhendamine 
peab jätkuma jooksvalt, piirkonniti, et aluspõhimõtted saaksid seostatud praktilise 
klienditööga.  

2. Teenusmudeli piloteerimise eesmärkide selgitamine piloodis osalejatele 

Pilootprojekt näitas, et piloodis osalenud KOVidel ja teenuseosutajatel oli keeruline 
aru saada pilootprojekti eesmärkidest. Neile jäi segaseks, milliseid hüpoteese 
pilootprojekti raames testitakse ning millist  infot soovitakse koguda. Uues 
pilootprojektis tuleb selgelt kommunikeerida projekti eesmärke, sh uue lahenduse 
hüpoteese ning kirjeldada, millele piloodis osalejad peavad tähelepanu pöörama ning 
millist informatsiooni koguma. 

3. Piloodis osalevate inimeste ja lähedaste teadlikkuse ja kaasatuse toetamine  

Oluline on piloodis suuremat rõhku panna abivajaja ja tema lähedaste jõustamisele, 
informeerimisele ja kaasamisele, sh rõhutada kaasavate töövõtete kasutamise 
olulisust klienditöös. Klientidel ja lähedastel peab olema selge arusaam sellest, mis 
nendega juhtuma hakkab ning kuidas toimub teenuse osutamine (nt mis on hindamise 
eesmärk, mida hinnatakse ja milliseid otsuseid selle põhjal edasi tehakse; Millised on 
teenussüsteemi võimalused nii kodupiirkonnas kui mujal, sh info 
teenuskomponentide loetelu kohta; Kuidas jagunevad rollid ja vastutused 
teenussüsteemis erinevate osapoolte vahel, mida oodatakse kliendilt ja tema 
lähedaselt; Mida teha juhul, kui klient ei ole KOV või teenuseosutaja poolse otsusega 
nõus jms). Soovitatav on ühtse infomaterjali loomine teenussüsteemi põhimõtete ja 
võimaluste kohta, mis oleks lihtsalt ja arusaadavalt esitatud ning lähtuks kliendi 
perspektiivist. Lisaks soovitame koguda tagasisidet piloodis osalevatelt klientidelt, 
kuivõrd kaasatuna nad end teenuse perioodi jooksul tundsid. 

4. Teenusmudeli paindlikkuse säilitamine ning piloodis osalevate KOVide toetamine 
oma piirkondliku korraldusliku mudeli välja töötamisel 

Teenusmudelis on oluline säilitada paindlikkus, et iga KOV saaks vastavalt suurusele, 
ressurssidele, senisele töökorraldusele ja teenuse osutamise praktikale määratleda 
oma piirkonnale sobiva optimaalse rollide ja vastutuste jaotuse, sh erinevates 
etappides olemasolev ja vajaminev ressurss ja korraldus. Oluline on toetada piloodis 
osalevaid KOVe oma piirkonna teenusmudeli korralduse määratlemisel. Sealjuures on 
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abiks Lisa 1, Korralduslikud küsimused teenusmudeli rakendamiseks, milles on lahti 
kirjeldatud teenusmudeli rakendamiseks vajalikud eeltegevused. Pilootprojektis 
osalejatele on uue pilootprojekti alguses soovitav korraldada töötuba, kus käsitletakse 
teenusmudeli rakendamisega seonduvaid küsimusi ning teenusmudeli  korralduse eri 
võimalusi erineva  suuruse ja ressurssidega KOVide näitel.   

5. KOVide jõustamine sidussüsteemide kaardistamisel ja koostöösuhete 
kokkuleppimisel 

Pilootprojektis tuleb jõustada KOVe piirkonna sidussüsteemide kaardistamisel ning 
koostöösuhete kokkuleppimisel, et tagada abivajajate varajane märkamine ning 
proaktiivne sekkumine. Jõustamiseks on vaja koolitustel ja infomaterjalis selgitada 
sidussüsteemidega koostöö olulisust ning tuua näiteid toimivatest praktikatest (nt 
koostöö Tallinna Psühhiaatriahaigla ja teenuseosutaja vahel, Pärnu linna koostöö 
kiirabiga jm). Baastoetuse osutajal ning KOVil peab olema rohkem õigusi ja võimalusi 
ravimeeskonnaga koostööks. Oluline on toetada KOVe ja teenuseosutajaid 
tervishoiuvaldkonnaga (psühhiaater ja vaimse tervise õde) süstemaatilise 
infovahetuse sisseseadmisel, mis tagaks abivajajate märkamise, teavitamise ja 
järjepideva koostöö. Soovitatav on muuta koostöökokkulepete sõlmimine 
sidussüsteemidega pilootprojekti kohustuslikuks osaks, mis on täpsemalt kirjeldatud 
ning mis tuleb täita piloodi esimeste kuudega.  

Paralleelselt on soovitav läbi viia jõustavaid koolitusi ja juhendamist, kus 
sidussüsteemide kaardistamisel tekkivaid praktilisi küsimusi arutatakse. Soovitame 
täiendada abivajaduse hindamisinstrumenti infoväljaga, kuhu koguda infot 
abivajaduse märkamise kohta (kes märkas abivajadust ja kuidas inimene ja info 
abivajajast jõudis  KOVi või teenuseosutajani). 

6. Piloodis osalejate juhendamine ja jõustamine abivajaduse hindamise ning teenuste 
planeerimise osas 

Erinevates omavalitsustes on sellealane pädevus täna väga erineva tasemega. Taseme 
ühtlustamiseks tuleb omavalitsusi julgustada oma pädevusi hindama ning vajaduse 
ilmnedes edasi arendama. Pilootprojekti alguses tuleb kindlasti läbi viia abivajaduse 
hindamisinstrumendi koolitus/juhendamine KOV sotsiaaltöötajatele, kes 
pilootprojekti raames hakkavad inimeste abivajadust hindama. Samuti tuleb 
koolitustel käsitleda teenuse tervikliku planeerimise põhimõtteid (sh teenuse 
planeerimise tabeli kasutamine, näidisjuhtumid/ lahendused keerulistele 
juhtumitele). Baastoetuse osutajaid tuleb julgustada teenuse planeerimisse väliseid 
spetsialiste kaasama, kui piirkonnas vajalik pädevus puudub. Piloodis osalejate jaoks 
on soovitatav koostada väliste spetsialistide nimekiri, kellega hanke korraldaja on 
sõlmitud eelkokkulepped ning kes on nõus piloodi raames erinevates piirkondades 
teenuseosutajatele konsultatsiooni pakkuma. Sealjuures oleks otstarbekas kaaluda ka 
digitaalse konsultatsiooni võimalust (nt üle videokõne), et parandada spetsialistide 
kättesaadavust erinevates piloodi piirkondades. Kaaluda tuleks ka juhtumipõhise 
supervisiooni pakkumist, millel oleks toetav ja arendav funktsioon. 

7. Piloodis osalejate teadlikkuse tõstmine ja jõustamine kasutamaks erinevaid 
ressursse, sh eri valdkondade teenuseid ja kogukonna ressursse  
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Piloodis osalejate nõustamine ja juhendamine kasutama erinevaid toetavaid 
ressursse, sh loomulikke ja kogukonna ressursse, kasutama KOV, erihoolekande ja 
rehabilitatsiooniteenuse võimalusi ning teiste sidusvaldkondade teenuseid. Oluline on 
teavitada rehabilitatsiooniteenuse osutajaid teenusmudelist ja selle piloteerimisest, 
kutsuda neid üles pakkuma oma teenuseid ja pädevust piloodis osalevates 
piirkondades. 

Piloodis osalejatele on vajalik kogukonnaressursside mõiste ja võimaluste selgitamine, 
samuti heade praktikate ja näidete levitamine (koolitused, infomaterjal). 
Kogukonnaga töötamise heade praktikate ja juhendmaterjalide koostamine, mis oleks 
abiks kõigile, kelle roll on töötada kogukonnaga, toetada inimest tema kogukonnas. 
Kohaliku kogukonna- ja sotsiaalse ettevõtlusega seotud teenuskomponentide ja -
lahenduste suurem tunnustamine ja toetamine. Piloodis osalejaid tuleb motiveerida 
mõtlema suunas, kuidas nad saaks soodustada oma kogukonnas aktiivselt tegutsevate 
vabaühenduste poolt teenuskomponentide pakkumist, mis aitaks kaasa psüühilise 
erivajadusega inimeste paremale toimetulekule ja rakenduse leidmisele oma kodus ja 
kogukonnas. 

8. Teenuskomponentide arendamine ja ellukutsumine. 

Suureks tõrkeks teenusmudeli piloteerimisel osutus teenuskomponentide vähene 
kättesaadavus ning piloodis osalejate motiveeritus ning pädevus komponentide 
kättesaadavuse tagamiseks. Uues pilootprojektis on vaja toetada eraldi tegevusena 
teenuskomponentide arendamist  ja ellukutsumist (nt piloodis osalevatele KOVidele 
ja teenuseosutajatele heade näidete ja praktikate jagamise kaudu). Alustada tuleks 
piirkonna olemasolevate teenuskomponentide ning teenusvajaduse kaardistamisest. 
KOVe tuleks nõustada ja jõustada, et nad oleksid võimelised looma soodsat keskkonda 
oma piirkonnas uute (nt erinevatele sihtgruppidele spetsialiseerunud) 
teenuseosutajate tekkimise toetamiseks. Kättesaadavuse probleemi on võimalik 
ajutiselt leevendada ka teenuskomponentide sisse ostmisega mujalt piirkondadest, 
milleks on vajalikud piloodi korraldaja eelkokkulepped olemasolevate 
teenuseosutajatega, kes oleks vajaduse ilmnedes valmis oma teenust erinevates 
piloodi piirkondades pakkuma. Pilootprojekt näitas, et vajadus on tugevdada 
(koolituste, nõustamise, heade praktikate jagamise jms kaudu)   perele suunatud 
lisatoetuse komponentide pakkumist ja ellu kutsumist, samuti psühholoogilise heaolu 
ja vaimse tervise toetamisega seotud komponentide teadlikku pakkumist ja 
arendamist.     

9. Ühtse töövahendi/tabeli kasutamine abivajaduse hindamise-, teenuse 
planeerimise- ja aruandluse sidumiseks 

Oluliseks takistuseks oli piloodis ühtse infovahetuse platvormi puudumine KOVi ja 
teenuseosutaja vahel, mistõttu hindamise ja planeerimise dokumenteerimisel tehakse 
topelt tööd. Ka täna kasutatav STAR infosüsteem ei toeta KOV ja teenuseosutaja 
vahelist infovahetust. 

Pilootprojekti jaoks on kasulik siduda abivajaduse hindamise instrument, teenuse 
planeerimise tabel ning teenuskomponentide loetelu ühte töövahendisse/tabelisse, 
mida piloodis osalevatel KOVidel ja baastoetuse osutajatel on mugav kasutada 
terviklikuks abivajaduse hindamiseks, teenuse planeerimiseks ning aruandluseks. 
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Näide võimalikust töövahendist on toodud Lisas 5, Teenuse planeerimise tabel ja 
teenuskomponentide loetelu. Töövahend annab võimaluse seostada abivajaduse 
hindamise tulemuste väljad eesmärkide ning tegevustega, samuti lisatoetuse 
komponentide ja komponentide pakkujatega.   

Ettepanek on ka kaaluda pilootprojekti raames spetsiaalse lihtsa ning toimiva 
infotehnoloogilise lahenduse sisseseadmist nende andmete turvaliseks jagamiseks 
mainitud osapoolte vahel. Tööprotsessi toetaks kõige paremini mõni pilvelahendus või 
jagatud kõvaketas, kuhu sisselogimine toimub läbi ID kaardi või mobiil ID ning kus KOV 
ja baastoetuse osutaja saaksid teenuse planeerimise tabelit reaalajas täita ja muuta, 
ilma et faili peaks iga muudatuse jaoks üles-alla laadima või eraldi saatma. Sobivaks 
lahenduseks võib olla nt Office365 või Google docs laadne turvaline online koostöö 
lahendus, kuniks puudub reaalselt toimiv töövahend. 

10. Piloodis osalejate arusaamise ja praktika toetamine isikuandmete kaitse ning 
tahtest olenematu abi osutamise teemal 

Pilootprojekt näitas, et piloodis osalejatel puuduvad selged arusaamad, mis hetkeni 
on proaktiivsus klienditöös õigustatud ning mil määral ja kuidas võivad 
teenuseosutajad omavahel vahetada tundlikku infot. Kogemusseminaridel ning 
koolitustel tuleks kindlasti käsitleda sotsiaaltöö eetika ja riskijuhtimise teemat, sh kust 
jookseb piir proaktiivse sekkumise ning eraellu tungimise vahel ning millist 
informatsiooni on teenuseosutamisega seotud osapooltel õigus vahetada ilma kliendi 
nõusolekuta. 

11. Uues pilootprojektis teenuse rahastuse määrade kehtestamisel lähtumine samadest 
alustest (mis toimunud pilootprojektis) ning teenuse tegelike kulude kohta jätkuv 
andmete kogumine 

Pilootprojekt näitas, et piloodis osalejad kasutasid teenuse osutamiseks planeeritust 
oluliselt vähem rahalisi ressursse ning põhjusteks olid pilootprojekti lühike kestvus, 
kliendiprofiil (peamiselt personaalset tuge vajav) ning lisatoetuse komponentide 
vähese kättesaadavus ja planeerimine. Pilootprojekti tulemuste alusel ei ole veel 
võimalik teha järeldusi teenuse osutamiseks vajalike vahendite kohta ning kogutud 
infot ei saa võtta aluseks uue pilootprojekti ettevalmistamisel ja hindade 
määratlemisel.  Uues pilootprojektis tuleb edasi koguda andmeid teenuse tegelike 
kulude kohta ning samaaegselt tugevdada teenuste kättesaadavust, sh tänase 
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenussüsteemi võimalusi ja/või 
rehabilitatsioonispetsialisti pädevusega teenuskomponente. 

12. Täiendava tööjõuressursi eraldamine teenusmudeli rakendamiseks KOVdele 

Oluliseks takistuseks toimunud pilootprojektis teenuse kättesaadavuse tagamisel oli 
KOV poolne tööjõuressursi puudus teenuste otsimiseks, hankimiseks ning 
arendamiseks. Piloodis osalenud KOV töötajad pidid piloodiga seonduvaid ülesandeid 
täitma oma täiskohaga põhitöö kõrvalt. Vajalik on eraldada lisaressurssi KOVidele 
uues piloodis erihoolekande teenuste korraldamisega seotud ülesannete täitmiseks 
(sidusvaldkondadega koostöö korraldamine, teenuste kättesaadavuse tagamine ja 
teenuste arendamine ning ellukutsumine, piloodi tegevuste koordineerimine ja 
aruandlus). Kindlasti tuleks uue pilootprojekti raames koguda andmeid KOVis piloodi 
raames reaalselt kuluva tööjõuressursi kohta (nii nö tänaste kohustuste raames kui 
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piloodist tulenevate uute kohustustega seonduvalt), et hinnata reaalse tööjõuressursi 
vajadust mudeli rakendamiseks kohalikul tasandil. 

13. Mõjuanalüüsi tulemuste ja pilootprojekti käigus kinnitust saanud positiivsete 
praktikate kasutamine olemasoleva teenussüsteemi parandamisel  

Kasutajauuringu käigus rõhutasid piloodis osalejad vajadust rakendada võimalikult 
kiiresti osasid, uue teenusmudeliga seonduvaid muudatusi kehtivas erihoolekande 
teenuste süsteemis, mis selgelt pilootprojektis toimisid (seostatud abivajaduse 
hindamine ja vajaduspõhine teenuse planeerimine, juhtumikorraldusliku vastutuse 
määramine baastoetuse osutajale jm). Kardetakse, et uue teenusmudeli piloteerimise 
faas kestab veel aastaid ning uue teenusmudeliga kaasnevad selged positiivsed 
muudatused paljude psüühikahäirega inimeste elus jäävad seetõttu pikaks ajaks 
ootele.  

14. Uues pilootprojekti seada eesmärgiks ja uurida põhjalikumalt järgmisi küsimusi:   

a. piloteerida reaalset märkamist ning esmase pöörduja abivajaduse hindamist 

ja teenuse planeerimist, sh teenusele sisenemise ja abivajaja informeerimise 

protsessi; 

b. piloteerida abivajaduse hindamise protsessi KOV poolt, sh info kogumise, 

KOV pädevuse ja baastoetuse osutaja ning väliste spetsialistide kaasamise 

vajaduse ja praktika osas;  

c. piloteerida ja edasi arendada esmase hindamise instrumenti; 

d. koguda infot psühhiaatrilise abi kättesaadavuse kohta psüühilise erivajadusega 

inimestele (sh olukordadest, kus on tervishoiu poolse sekkumise vajalikkus 

väljaspool haiglat); 

e. kasutada ja piloteerida uue, lühendatud komponentide loetelu rakendamist; 

f. piloteerida teenuskomponentide planeerimise, muutmise ja kooskõlastamise 

protsessi teenuse planeerimise tabeli abil. Samuti teenuskomponentide 

igakuiste mahtude aruandlust baastoetuse osutaja poolt KOVile tabeli abil; 

g. kasutada uues piloodis taastumise ja elukvaliteedi hindamise vahendeid - 

hinnata olulisi näitajaid projekti alguses ja lõpus;  

h. küsida peredelt tagasisidet hoolduskoormuse muutuse kohta, täiendada 

selleks abivajaduse hindamise instrumenti; 

i. testida teenusmudeli sobivust (eriti abivajaduse hindamist ja teenuse 

planeerimist) ööpäevaringset teenust ning kogukonnas elamise teenust 

kasutavate inimestega 

j. koguda infot ja analüüsida teenuse osutamise kogu kulu, sh KOVis 

klienditööks ja administreerimiseks kuluvat ressurssi. 
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Kokkuvõte 
Projekti eesmärgiks oli välja selgitada 2016/2017 loodud teenusmudeli testimise 
pilootprojektiga seotud huvipoolte kasutajakogemus ning tuvastada teenusmudeli 
piloteerimise tulemusel tekkinud head praktikad ja probleemkohad. Selleks tutvuti 
pilootprojekti käigus kogutud andmete ja materjalidega, viidi läbi kasutajauuring piloodiga 
seotud huvigruppidega ning hinnati kriitiliselt teenusmudeli toimimist. 

Teenusmudeli osas tehti mõningad muudatused, mis olid peamiselt suunatud mudeli ja sellest 
arusaamise lihtsustamisele, osapoolte rollide ja ülesannete selgitamisele ning abivajaduse ja 
teenuse planeerimise protsessi parendamisele. Suurema muutusena kaotati uues 
teenusmudelis ära moodulipõhine lähenemine ning ehitati mudel üles sotsiaaltöö protsessi 
etappidele (abivajaduse märkamine ja seostamine teenussüsteemiga, abivajaduse 
hindamine, teenuse planeerimine ja plaani elluviimine). Suuremal määral on rõhutatud 
teenusmudeli aluspõhimõtteid ning eri osapoolte rolle ning ülesandeid teenusmudeli 
rakendamisel. Lihtsustati teenuskomponentide loetelu.   

Parendatud teenusmudelis ühendati piloodis tuvastatud praktikale tuginevalt abivajaduse ja 
teenuste vajaduse hindamise protsessid ning baastoetuse raames kujunes uueks 
rõhuasetuseks teenuste terviklik ja isikukeskne planeerimine ja plaani elluviimise toetamine, 
mitte enam abivajaduse põhjalikum jätkuhindamine. Uue baastoetuse komponendina lisati 
komponentide loetelusse välise spetsialisti kaasamise võimalus teenuste planeerimisse. 
Piloodi praktika näitas, et keeruline oli eristada baastoetuse personaalse toetuse pakkumist 
ja lisatoetuse individuaalseid komponente, mistõttu viidi personaalse toetamise komponent 
lisatoetuse komponentide alla. Baastoetuse teenuskomponentide eesmärk on parendatud 
teenusmudelis seotud üksnes teenuse planeerimise ja plaani elluviimise tagamisega. 
Personaalset toetust on võimalik pakkuda lisatoetuse komponendina eluvaldkondade üleselt.  

Teenusmudeli lihtsustamise eesmärgil kaotati ära eraldi hädaabi moodul, sest teenusmudel 
võimaldab tööd abist keeldujatega ilma nende allkirjastatud avalduseta ning teenuste 
planeerimise etapis on võimalus vajadusel kaasata välise spetsialisti pädevust tööks keeruliste 
juhtumitega. 

Oluline on rõhutada, et teenusmudeli piloteerimine ei tugevdanud erihoolekande ja 
tervishoiuteenuste integreeritust. Teenusmudel, kus üksnes KOV võtab vastutuse inimese 
toetamisel teenussüsteemi sisenemisel, jääb suurele osale psüühikahäirega inimestest 
ebapiisavaks. Välja pakutud KOV vastutusega mudel ei hakka toimima, kui 
tervishoiusüsteemiga koostööd ja integreeritud lähenemist ei tugevdata mõlema 
teenussüsteemi poolt.  

Pilootprojekt kinnitas, et uus teenusmudel on isikukeskne ning paindlik, võimaldades kiiret ja 
terviklikku abi nii inimesele kui tema perele. Teenusmudel võimaldab vähendada teenuste 
killustatust ja dubleerimist ning kasutada olemasolevaid ressursse optimaalsemalt. 
Teenusmudeli edukas rakendamine eeldab aga oluliselt rohkem  mudeli osapoolte teavitamist 
ja jõustamist koolituste, piirkondliku juhendamise, heade praktikate levitamise jms kaudu. 
Ettepanekutes kirjeldatud jõustavad tegevused aitavad projektimeeskonna hinnangul kaasa 
nii teenusmudeli terviklikule rakendamisele ja piloteerimisele, kui kogu erihoolekande 
valdkonna arengule. 
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Lisa 1 Korralduslikud küsimused mudeli rakendamiseks  
 

Teenusmudeli rakendamiseks piloodis tuleb kohalikul tasandil läbi mõelda ja korraldada 

mitmeid aspekte. Järgnev juhis annab ülevaate, millistele küsimustele tuleks piloodi alguses 

kindlasti mõelda. 

 

1. Esimene suurem teema, millega on vaja tegeleda, on kohaliku tasandi optimaalse 

rollide/vastutuse jaotuse määratlemine teenusmudeli rakendamiseks. See sõltub suuresti 

sellest, millised ressursid piirkonnas olemas on ja milline on olnud senine töökorraldus ja 

teenuste osutamise praktika. 

 

Suures plaanis tuleb otsustada, kas on otstarbekam:   

(A) KOV sotsiaalosakonnas tagada kõigi ülesannete täitmiseks vajalik ressurss 

ja pädevused;  

(B) baas- ja lisatoetusega seotud ülesanded delegeerida allasutus(t)ele  

(C) või osta sisse vajaliku pädevusega teenuseosutaja(te)lt. 

 

Vastutuste ja rollide määratlemisele aitavad kaasa järgnevad küsimused: 

➔ Kes tegeleb psüühilise erivajadusega inimeste abivajaduse hindamisega 

KOVis?  

➔ Kes tegeleb KOVis piloodi koordineerimisega (teenuste kättesaadavuse 

tagamine, aruandlus, arvepidamine)? 

➔ Kes tegeleb baastoetuse osutamisega (teenuse planeerimise ja plaani 

elluviimise tagamisega)? Kas baastoetust osutab erinevatele sihtgruppidele 

(nt intellektihäire, psüühikahäire, liitpuue jm) üks baastoetuse osutaja? 

➔ Kuidas toimub infovahetus ja koostöö KOVi ja baasteenuse osutaja vahel? 

Milliseid kanaleid kasutatakse? 

➔ Kas piirkonnas on olemas keerulisemate kliendigruppide vajaduste 

hindamiseks ja neile teenuskomponentide planeerimiseks ning osutamiseks 

piisav pädevus (sh tänane sotsiaalse rehabilitatsiooni pädevus)? 

➔ Kes on võimalikud lisatoetuse komponentide osutajad piirkonnas?  

➔ Kes kaardistab piirkonna elanike vajadused ning vastutab uute 

teenuskomponentide arendamise eest? 

➔ Kas mingeid teenuskomponente tasub teistest piirkondadest sisse osta või 

tuleks need koha peal välja arendada? Vt ka spetsialistide kontaktide 

nimekirja, kes Eestis teatud komponente pakuvad või küsi teenuste 

arendamise kohta nõu SKA nõustamisüksuselt. 

➔ Millist ressurssi ja pädevust on vaja koha peal juurde arendada? Koostöös 

naaberomavalitsusega? 

➔ Millised saavad olema teenuskomponentide hinnastamise põhimõtted? 
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➔ Kuidas korraldada kohaliku kogukonna informeerimine ja kaasamine? Kes 

tegeleb kogukonnaressursside kaardistamine, mida oleks võimalik 

kogukonnapõhisteks teenusteks kasutada? 

 

 

2.  Kui piirkondlik teenuse korraldus on paigas, siis tuleb sellest sidussüsteeme informeerida, 

et tagada abivajajate võimalikult kiire märkamine ja teenussüsteemiga seostamine.  

➔ Kes KOVis kaardistab piirkonna kõige olulisemad sidussüsteemid, mille raames võib 

inimese abivajadus ilmneda (tervishoid, haridus, korrakaitse jne)?  

➔ Kes informeerib sidussüsteeme piirkonna teenussüsteemi toimimisest ning lepib 

kokku edaspidise koostöö toimimise põhimõtted (sh rollid, vastutused, 

kontaktisikud, infovahetamise protseduurid)?  

➔ Mis on see info, mida sidussüsteemi esindaja peaks abivajajale/perele andma 

vahetult peale abivajaduse märkamist (neil on vaja teada, mis hakkab juhtuma, millal 

ja kuidas). Mis kujul see info sidussüsteemidele edastada (nt infovoldik, kiri)? 

➔ Kelle poole sidussüsteemi esindaja pöördub, kui abivajajat on märgatud? Kes ja 

kuidas ja kui kiiresti hakkab abivajajaga tegelema?  

 

 

Näidiskorraldus keskmise suurusega KOVis  

Märkamine  

KOV sotsiaaltöötaja kaardistab piirkonna sidussüsteemid ning korraldab kohtumised, kus 

sidussüsteeme informeeritakse ning lepitakse kirjalikult kokku edaspidised 

koostööpõhimõtted. Sidussüsteemid ja kokkulepped on:  

● Haigla ja kiirabi - haigla ja kiirabi saadavad KOVile teatise, kui märkab väljakutsel 

psüühilise erivajadusega seonduvat juhtumit, mis nõuab proaktiivset sekkumist. 

Soovitab abivajajal (ja/või lähedastel) KOV sotsiaaltöötaja poolde pöörduda. KOV 

sotsiaaltöötaja kontakteerub proaktiivselt, kui on saanud teatise. 

● Haridusasutused - KOV sotsiaaltöötaja teeb infosüsteemide päringud oma piirkonna 

raske- ja sügava puudega laste tuvastamiseks ning kontakteerub laste 

haridusasutustega (mis asuvad osaliselt ka teistes omavalitsustes). Aegsasti 

valmistatakse ette koolisüsteemist väljuvate psüühilise erivajadusega laste 

sisenemine erihoolekande teenussüsteemi nende kodupiirkonnas, koostöös pere ja 

haridusasutusega. Ettevalmistused algavad hiljemalt lapse 16-aastaseks saamisel 

vanemate informeerimisega teenussüsteemi võimalustest ja nende õigustest. 

Korraldatakse sujuv väljumine haridussüsteemist, peredel on võimalus piisavalt 

varakult eesseisvaid muudatusi planeerima hakata ning muudatusega kohaneda. 

● Psühhiaatri kabinet - KOV sotsiaaltöötaja lepib psühhiaatri ning vaimse tervise õega 

kokku koostööpõhimõtted. Psühhiaater ja õde oskavad patsiente nõustada 

teenussüsteemi toimimisest ning saadavad KOVile teatise, kui peavad vajalikuks 

sotsiaaltöötaja proaktiivset sekkumist. 
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● Politsei - saadab KOVile teatise, kui märkab väljakutsel psüühilise erivajadusega 

seonduvat juhtumit. Soovitab abivajajal (ja/või lähedastel) KOV sotsiaaltöötaja 

poolde pöörduda. KOV sotsiaaltöötaja kontakteerub proaktiivselt, kui on saanud 

teatise.  

● Varjupaik - saadab KOVile teatise, kui nende poole pöördub psüühilise erivajadusega 

inimene. Oskab baastasemel nõustada teenussüsteemi võimalustest ja soovitab 

abivajajal (ja/või lähedastel) KOV sotsiaaltöötaja poolde pöörduda. KOV 

sotsiaaltöötaja kontakteerub proaktiivselt, kui on saanud teatise. 

● Töötukassa - oskab inimest nõustada erihoolekande süsteemi võimalustest ning 

soovitab ühendust võtta KOV sotsiaaltöötaja või baastoetuse osutajaga. 

 

 
Abivajaduse hindamine 
Hindamise viib läbi KOV sotsiaaltöötaja, kes on läbinud hindamisinstrumendi kasutamise 
koolituse. Kuna piirkonnas on kaks baastoetuse osutajat (eraldi psüühika- ja intellektihäirega 
inimestele), kaasatakse vastav baastoetuse osutaja reeglina abivajaduse hindamise 
kohtumisele. Abivajaduse hindamise kohtumine toimub baastoetuse osutaja 
tegevusruumides. See võimaldab luua kliendiga kiirelt kontakti ja klient ning lähedased 
tutvuvad baastoetuse osutaja tegevusruumidega, kuhu nad ka edaspidi satuvad. 
Baastoetuse osutaja intellektihäirega inimestele on kohalik päevakeskus (KOV allasutus) 
ning teenuste planeerimisega tegeleb päevakeskuse vanemtegevusjuhendaja, kes on 
läbinud rehabilitatsioonialase hindamismetoodika ja toetuse planeerimise koolituse. Enne 
kliendiga kohtumist on hindamisinstrument märkimisväärses osas eeltäidetud ning kliendilt 
küsitakse üle vaid neid küsimusi, millele mujalt sisendit ei saadud. 
 
Teenuse planeerimine 
Baastoetuse osutaja kasutab klienditöös (sh eesmärkide täpsustamisel ja teenuse 
planeerimisel) teadlikult valitud tõenduspõhist lähenemist, nt CARE metoodika, Bostoni 
rehabilitatsiooni käsitlus vm tõenduspõhine lähenemine. Baastoetuse osutaja kaasab 
vajadusel teenuse planeerimise protsessi välise eksperdi või keerulisematel juhtudel mõne 
sihtgrupi spetsiifilisi vajadusi ja teenuseid tundva eksperdi, nt psühholoogi kognitiivse 
võimekuse hindamiseks, probleemse käitumise eksperdi, spetsialisti autismiga tegelevast 
asutusest, riskihindamise pädevust omava spetsialisti jms. 
Koos kliendi ja lähedastega koostatakse tegevusplaan, sealjuures võetakse arvesse 
abivajaduse hindamisel tuvastatud toetusvajadust erinevates eluvaldkondades. Koos kliendi 
ja lähedastega planeeritakse vajalikud teenuskomponendid, mis aitavad tegevusplaani ellu 
viia.  
Seejärel koondab baastoetuse osutaja kogu info teenuse planeerimise tabelisse ning 
kooskõlastab teenusplaani KOV sotsiaaltöötajaga. KOV piloodi koordinaator aitab korraldada 
hankeid vajalike teenuskomponentide otsimiseks ning ostmiseks. Klient ja lähedased on 
informeeritud teenussüsteemi võimalustes ning nad saavad valida endale sobivaimad 
teenuskomponentide osutajad.  
Teenuskomponente osutavad nii tänased erihoolekande teenuste kui sotsiaalse 
rehabilitatsiooni teenuste osutajad KOV enda piirkonnast, kui ka vajadusel mujalt. 
Baastoetuse osutajal on ülevaade lisatoetuse teenuskomponentide osutajatest piloodi 
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raames jagatud nimekirja alusel. Samuti on kaardistatud erinevad kogukonna võimalused 
(huviringid, seltside tegevus, sportimisvõimalused, vabatahtlike tegevus piirkonnas jms), 
mida saab teenuste planeerimisel kasutada. 
 
 
Plaani elluviimine 
Kuna väikeses piirkonnas on vähe erinevaid lisatoetuse komponente, korraldab KOV 
koostöös olemasolevate teenuseosutajatega uute teenuskomponentide arendamise. KOV 
on koos oma partneritest baastoetuse osutajatega kaardistanud oma piirkonna 
teenuskomponentide vajaduse (st selgitanud välja, millest kõige enam puudust tuntakse). 
Läbi on mõeldud, milliseid komponente tasuks oma piirkonnas välja arendada ja milliseid 
jääda ostma väljast. Väljastpoolt ostetavate komponentide pakkujatega on läbi räägitud 
hinnas ja sõlmitud  vajadusel koostöö raamleping. 
Koostöös SKA piirkondliku nõustamisüksusega planeeritakse uute teenuskomponentide 
ellukutsumine ning KOV ja baastoetuse osutajate pädevuse tõstmine tööks psüühilise 
erivajadusega inimestega. 
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Lisa 2. Kasutajauuringus osalejate hinnang teenusmudeli eelistele ja 
puudustele  

 
Uue teenusmudeli eelised: 
● Piisav ressurss, et inimest terviklikult toetada. 

● Isikukeskne lähenemine ja vajaduspõhine teenuse pakkumine. Mudel võimaldab 
koostööd rahastajaga ja personaalselt seada mahud (pole minimaalse/maksimaalse 
mahu nõuet), võimaldab tuge pakkuda nii intensiivselt, kui ka vähem kui 4h kuus. 

● Terviku haldamise eest on määratletud selge juhtumikorralduslik vastutus. 

● Võimaldab toetada kasvõi ainult pere. 

● Individuaalne lähenemine ja kontakt, järjepidev personaalne toetus.  

● Võimalus toetada inimest tema koduses keskkonnas. 

● Personaalne tugi võimaldab toetada inimese enesehinnangut ja eneseteadlikkust. 

● Uus mudel võimaldab kiiret ja paindlikku teenuse planeerimist ja sekkumist. Kiiresti 
saadi abi kätte, nii esmane toetus kui baastoetuse tegevused, nt personaalse toe ehk 
tugiisiku näol. 

● Laiendas senist arusaama ja praktikat toetuse võimalustest. 

● Abi kättesaadavus ühest kohast, inimene saab abi kohalikul tasandil. 

● Terviklik hindamine - inimese vajadused on hinnatud terviklikult,  KOV esmane 
hindamine seostus baastoetuse hindamise ja planeerimise etapiga   

● Inimese ja pere kaasamine - mudel toetab inimese kaasatust (hoiakud ja suhtumised). 

● Võimalus toetada inimest läbi personaalse toe ka siis, kui ta ei ole valmis abi vastu 
võtma, kui puudub haigusteadlikkus. 

● Ressursside optimeerimine,  vähendab KOV ja erihoolekande teenuste dubleerimist. 

● Suurem teadlikkus ja terviklikum/süsteemsem vaade erihoolekandest - mudel annab 
selgema pildi töötajatele, millega tegeletakse. 

● Väga hea ja sisuline koostöö KOV-i ja baastoetuse pakkuja vahel. 

● Kui uue mudeli juurutamisega kaasneb ka senisest suurem riigipoolne rahastus nagu 
see oli piloteerimise ajal, siis on võimalik ennetada või edasi lükata suurema 
toetusvajadusega klientide paigutamist ööpäevaringsele erihoolekandeteenuse. 

● Selle lühikese pilootprojekti jooksul suudeti tõepoolest paljusid inimesi abistada ning 
nende toimetulekut parandada. 

Uue teenusmudeli puudused:   

● Tegevuste (komponentide) liiga detailne eristamine ja eraldi eelarvestamine on 
keeruline ja nõuab lisaressurssi. 

● KOVil on keeruline võtta vastutust teenuste arendamisel ja hindade kujundamisel, 
vajab lisatööjõudu ja ökonomisti pädevust. 
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● Kahtlused, kui SKA roll tuleb KOV tasandile, jääb väikestes KOVides on puudu teenuse 
osutajatest, pädevusest ning spetsialistidest.  

● Hirm, et rehabilitatsiooni- ja erihoolekandesüsteemi liitmisega kaovad ära 
rehabilitatsiooniasutused ja inimene ei saa enam rehabilitatsioonialast pädevust 
nõudvaid teenuseid. 

● Oht teenuste üle või alaplaneerimiseks, kui KOV tasandil toimub otsustamine ja 
puudub kvaliteedi kontroll ja järelevalve. Ei saa olla kindel, et abivajaja saab vajalikku 
abi. Võib tekkida huvide konflikt, et KOV ei ole motiveeritud rahastama väga 
keeruliste klientide kodus toetamist, lihtsam on suunata ÖH teenusele. 

● Oht hindade tõusuks.  

● Hajaasustust mittearvestav, suurtele keskustele suunatud mudel. Väiksemates 
piirkondades, kus on vähe kliente, ei ole võimalik teenuskomponente pakkuda, sest 
teenuse rahastus ei võimalda selleks inimest tööle võtta. 

● Teenusmudel eeldab täiesti uudset mõtlemist ning lähenemist, mida on keeruline 
omaks võtta. 

● Sidussüsteemid ei suuda uue teenusmudeliga kaasa minna. Ollakse väga 
teenusekesksed. Oluline on laiem informeerimine teenussüsteemist ja 
komponendipõhisusest, et muutuks teenuspõhisuse mõtteviis, nt infopäevadel jm.  
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Lisa 3. Kasutajauuringus kogutud kliendilood 

Kliendilood individuaalintervjuude põhjal 

Teenusekasutaja lugu 1 

Noormees, keskmise toetusvajadusega, elab sotsiaalmajas koos kasuisaga. 

Eesmärgid tegevusplaanist: Tervislike eluviiside kujundamine läbi liikumise ja halva tervisliku 

seisundi põhjuste väljaselgitamine; Regulaarne suhtlemine tegevusjuhendajaga, oskus 

ennetada probleeme; Hoida eluruum puhtana, õppida sooritama pangatoiminguid nii 

internetipangas kui ka pangaautomaadis; Tööalase rehabilitatsiooniteenuse taotlemine, 

jõukohase töö leidmine, kuulumine kollektiivi; Päevade sisustamine mõtestatud ja arendava 

tegevusega. 

Mis on muutunud viimase aasta jooksul? 

Teenusekasutaja: Enamus eluvaldkondades on toimunud muutus paremuse suunas, va 

elutingimused ja suhted perega. Muutus on toimunud seesmiselt – usk iseendasse, 

enesekindluse suurenemine. Mõtlemises on toimunud muutus, motivatsiooni leidmine 

kodust välja tulekuks, pingutamiseks. Inimesi on hakanud rohkem usaldama. Motiveeris see, 

et oli võimalus ennast proovile panna. 

Tugiisik: Eesmärgid on suures osas täidetud. Kujunenud on tervislikumad eluviisid läbi 

liikumise, tõusis enesehinnang- ja enesekindlus, on tekkinud soov elus edasi minna ja usk 

iseendasse. Vaatab tulevikku palju rõõmsamalt ja lootusrikkamalt. 

 
Mis on muutustele kaasa aidanud? 

Muutusele aitas suuresti kaasa läbi projekti personaalse toetuse pakkumine, inimese 

märkamine, temaga suhtlemine, kodust välja toomine ja tema vastu huvi ja hoolimise üles 

näitamine. Tugiisikuga suhtlemine toimus mitu korda nädalas, see aitas ennetada probleeme, 

inimene õppis küsima abi. Suur abi oli tervise kontrolli alla saamisel tugiisiku poolsel toetusel 

(nt saatmine erinevate arstide külastamisel). 

Psühholoogi teenuse (venekeelne) kasutamine aitas mõista oma olukorda ja leida 

motivatsiooni muutuseks, kogemusnõustaja aitas kaasa tervislike eluviiside kujundamisel.   

Lisaks seostati teenuse kasutaja Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni teenusega, mis aitas tal 

end proovile panna ja kodust välja tulla. Eesti keele kursustel ja sotsiaalkeskuses käimine tõi 

kaasa tihedama päevaplaani ja kohustused, mis motiveerisid kodust välja tulema ja ka enda 

eest hoolitsema. Soovib tulevikus luua oma pere, leida eraldi korteri ja uue töö. 

Teenusekasutaja lugu 2 

Noor naine, keskmise toetusvajadusega, 6-aastase tütre ema, elab elukaaslasega omaette 

korteris. 
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Eesmärgid tegevusplaanist: Igapäevaeluga toimetulek – praktiline abi, võlgadega 

tegelemine, kodune majapidamine; Lapse peres kasvatamine; Toetus tervisele – ravi 

jätkamine, naistearsti juures käimine. 

 
Mis on muutunud viimase aasta jooksul? 

Kliendi ja tema elukaaslase hinnang muutusele: On õppinud juurde lihtsama söögi tegemise 

oskust, julgeb üksi poodi minna, et paari kindlat asja (nt leib, sai, piim) osta. 

Tegeleb lapsega, käib jalutamas, aitab riiete valimisel ja pead pesta. On julgemaks muutunud 

lasteaiaga suhtlemisel, julgeb lasteaeda sisse minna, annab lapse üle, suhtleb kasvatajaga. 

Varem tegi seda elukaaslane. 

Kliendi sõnul on tal tekkinud emaks olemise tunne, mis läheb järjest tugevamaks, sest alati on 

võimalus küsida abi. 

Tugiisiku hinnang muutusele: Täielikult eesmärkide saavutamist ei saagi oodata. Klient on 

teinud suuri edusamme. Tal on tekkinud usaldus tugiisiku suhtes, on avatum, julgeb rääkida 

oma tervisest, mis on halvasti, julgeb abi paluda. Eneseusaldust on rohkem, varem ta ise ei 

uskunud, et suudab õppida uusi oskusi. Juba lapsepõlvest on kinnitatud pigem, et ta ei 

suuda ja ei saa hakkama. Ta on saanud juurde julgust proovida uusi asju. 

Mis on kaasa aidanud muutustele? 

Lapse kasvatamisel tugiisiku järjepidev toetus ja nõustamine. Toetus praktilistes asjades, nt 

riietumine, pesemine, lasteaiaga suhtlemine ning ema-lapse terve suhte kujunemisel, nt 

lapsevanemaks olemise oskustes, emana enese kehtestamisel ja emotsionaalse sideme 

tekkimisel.   

Elukaaslase poolt pidev toetus ja õpetamine igapäevastes tegevustes (söögitegemine, pesu 

pesemine, poes käimine jms). 

Positiivsele muutusele on peamiselt kaasa aidanud tihedam ja intensiivsem individuaalne 

kontakt (mitu korda nädalas, vajadusel kiire sekkumine väljaspool kokkulepitud aega)  ning 

toetus inimese enda kodus. Pidev eneseusu kinnitamine - rõhk on olnud positiivsel, 

tugevustel, pidev julgustamine, lahti rääkimine, selgitamine. Kliendi sõnul on ta rahul abi 

pakkumisega, meeldib tugiisik, kes on aus, siiras, kuulab ära, kui vaja on ja aitab praktilistes 

asjades, nt laps jäi lasteaias haigeks, aitas teda koju toimetada jms. 

Pilootprojekt andis ressursse minna süvitsi inimese vajadustesse ning pühendada rohkem 

aega, mille kaudu võideti usaldus inimese ja tema perega. Kontakti ja usalduse arenedes 

tulid välja uued teemad, milles inimene vajas nõustamist ja toetust, nt peresuhted ja tervis. 

Kogu pere osas on toimunud usalduse võitmine, julgevad pöörduda, tugiisik on kättesaadav 

ning reageerib vajadusel kiirelt. Ta teab, mis on õige ja sobilik toetuse viis just sellele perele. 

Tugiisik on toetanud pere terviku toimimist, korraldanud vajadusel KOV poolt rahalist 

toetust ja toiduabi, abi küttepuude ja pliidi ostmisel, korteri sisustamisel ja kolimisel. 
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Soovid edasiseks:  suurem elamine ja töö leidmine elukaaslasele, kus oleks paindlik tööaeg 

ja mõistlik ülemus, et jätkata osaliselt naise aitamist kodustes toimetustes. Elukaaslane ei 

saa täiskohaga töötada, sest siis oleks vaja, et tugiisik käiks klienti vaatamas igapäevaselt. 

  

Teenusekasutaja lugu 3 

Noor naine, keskmise toetusvajadusega, kasvatab algklassides käivat tütart. 

Eesmärgid tegevusplaanist: Säilitada füüsiline tervis ja tagada oma lapsele vajalikud 
tingimused normaalseks toimetulekuks kodus ja väljaspool kodu; Toetada iseseisvat 
hakkamasaamist, majandamist, julgust küsida ja vastu võtta abi ja nõustamist. 

Mis on muutunud viimase aasta jooksul? Mis aitas muutustele kaasa? 

Kliendi hinnang: Suhtleb tihedalt oma isa perekonnaga ja laps veedab suvepuhkusest osa seal. 
Kui klient on pidanud olema pikemalt haiglas, on isa pere hoolitsenud lapse eest. Tänu pere 
tugiisikule on omandanud uusi oskusi ja enesekindlust ise oma elu korraldamisega 
toimetulekuks. 

On rahul, et on võimalus kogu aeg pöörduda abi ja nõu saamiseks tugiisiku poole, palju abi on 

saanud transpordi korraldamiseks haiglasse sõitudel. Rahul, et haiglas viibimiste ajal on 

sotsiaalosakond korraldanud lapse kooliskäimise.  

Tugiisiku hinnang: Klient elas koos tütrega alevist väljas mehe ja mehe emaga, peresuhted 

olid halvad, sh inimesel ei olnud võimalust enda ja lapse elu üle otsustada, teda alavääristati 

ja hirmutati, et laps võetakse ära.  Teda ei väärtustatud emana - ka tütar suhtus vanaema 

eeskujul emasse halvustavalt. Inimest kasutati sugulaste poolt majanduslikult ära, tema nimel 

võeti laene, mida tagasi ei makstud. 

Muutusele on kaasa aidanud elukoha vahetamine - turvalise elukeskkonna ja tugivõrgustiku 

olemasolu ning inimese enda tahe ja julgus oma elu paremaks muuta. Oluline on olnud 

keskkonna muutus. Aitas ka turvalisus ja kaitse nende inimeste eest, kes teda alavääristasid. 

On saavutanud julguse ja oskuse ise oma elu puudutavaid otsuseid teha. Ta on enesekindel - 

ei kuula enam ainult teiste sõna ning on ise oma elu peremees. On võimeline palju 

rohkemaks, kui on seni lubatud olla ja teha. Klient on seeläbi parem ja julgem ema, ta pole 

enam ainult (vanaema) käskude täitja.  Ema ja tütre suhe taastus. Tütar aktsepteerib teda 

nüüd emana, saab aru, et ema vastutab tema eest, kuulab ema sõna ja igatseb, kui ema on 

kodust ära. 

Aitas igapäevaste praktiliste küsimuste läbi arutamine - mida süüa, mis riideid osta. Ei 

julgenud varem riideid osta, kuid nüüd on usaldus tekkinud enda valikute osas. Aitas koos 

tugiisikuga eelarve tabeli koostamine ja kuu lõpus analüüsimine. Rahaga toimetulekus ja 

majandamises on edusammud, nt säästud kogunevad ja igakuist analüüsi enam koos ei 

tehta. Varem vajas võlanõustamist, sest teised nn head inimesed, kes teda aitasid, 

kuritarvitasid teda. Varem otsis kõigele kinnitust, täna enam mitte. 
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Tugiisik nõustas ka lähisuhte vägivalla teemal, mis mõjus kliendi tervisele halvasti. Ta vajas 

abi suhte ja oma vajaduste peegeldamisel.   

Kõige aluseks on teenuse raames personaalne suhtlemine ja koduses keskkonnas toetamine. 

Teenusmudelist lähtuvalt sai temaga rohkem tegeleda, pakkuda personaalset tuge. See 

võimaldas hakata mõtlema, mis on need lisad, mida saaks talle veel pakkuda, ja ka 

fantaseerida, kuidas talle seda pakkuda, kust seda võtta või mida veel oleks vaja. Mida 

kliendil tulevikus oleks vaja: sotsiaalpinnalt üürikorterisse kolimist. Ta on väga tubli, eriline 

näide, sest oskab ka ise olla tugiisik kellelegi teisele, nt naabrist vanainimesele, kes on 

natuke saamatu. Nad on hea kooslus – toetavad üksteist ja pigem klient on tugi teisele. 

Käivad koos jalutamas ja see on uus rakendus ning võimalus teistele kasulik olla. 

Edulugude kirjeldused grupiintervjuudest: 

Teenusekasutaja lugu 4 

Personaalse toe pakkuja/tugiisik: “Noor mees, isa suri kevadel, suvel tuli projekti. Sai 

psühhoterapeudi, kelle juures sai käia järjepidevalt aasta jooksul. See oli nii emale kui pojale 

väga vajalik. Terapeudiga on tekkinud väga usalduslik suhe. Vaikselt hakkab käima 

päevakeskuses ja harjuma teistega. Ka kaitstud tööl on vähem pingeid.”  

Teenusekasutaja lugu 5 

Baastoetuse pakkuja: “Erihoolekandeteenuse osutajale varasemalt tuttav klient. Inimene, 

kes polnud pikka aega nõus abi vastu võtma. Teenuse raames toimus pidev ja järjekindel 

kontakti loomine – nt helistamine, ukse taga käimine. Jõuti selleni, et oli nõus kohtuma ja 

oma asjadest rääkima. Järjepidev kontakti loomise püüd. Räägiti nendel teemadel, mis 

kliendile olid olulised, peegeldati tema ideid vastu. Ei arutatud  otseselt probleeme ja 

teenusele saamist. Tänane süsteem ei võimalda lihtsalt kontakti ja vestlust ilma 

tegevusplaanita (ilma avalduse ja allkirjata) või ainult pere toetada. Tihti võib olla ka pere 

keeruline ja nende motivatsioon võib olla kõikuv. Pere oli selle inimese puhul info 

vahendaja. Oli ka ohtlikkust inimese käitumisel, toimus riskikäitumise hindamine, kasutati ka 

supervisiooni selles osas. Praegu ÖH teenusel kohtumääruse alusel. Sinna suundudes lõppes 

ka meie teenus. Teenus sisaldas ka haiglasse saamise korraldamist, kus oli risk, et kontakt 

kaob, aga töötaja käis järjepidevalt ka haiglas teda külastamas ja kontakt jätkus.”  

Teenusekasutaja lugu 6 

Personaalse toe pakkuja/tugiisik: “Üle 30aastane noormees, lastekodust sirgunud noor, 

kriminaalhooldusel. Lapsest peale elanud tänaval, oli KOVile ammu teada.  Ise arvas,  et abi 

ei vaja ja vahepeal ka keeldus abist. Tahtis, et teda rahule jäetaks. Nüüd elab varjupaigas 

tänu projektile, sest oli võimalus tegeleda intensiivsemalt kontakti ja usalduse loomise ja 

hoidmisega. Keeruliseks teeb toetuse see, et tänases süsteemis on erinevatel teenuse 

osutajatel (nt varjupaigal) eraldi toetusplaanid. Edaspidi võiks olla ühine plaan, mis hõlmaks 

kõiki eluvaldkondi. Tehti koostööd ja korraldati kohtumisi varjupaiga töötajatega, kuid 

nende plaane oli keeruline kätte saada. Varjupaigas oli tehtud mahukas plaan, eesmärk 
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sotsialiseerumine, nagu meiegi teenuse raames, aga sisuliselt pakuti ainult majutust. Kõik 

muu toetus pakuti noormehele siiski personaalse toe alt. Tõenäoliselt on varjupaigas või  

sotsiaalmajas ka sotsiaaltöötaja, kuid neil ei ole pädevust erihoolekande kliendiga tegeleda, 

pigem saavad nad hakkama kodutu inimesega, kellel pole psüühilist erivajadust. Seal kuluks 

pädev baastoetus kõrvale ära. Samas, kas peab olema mitu inimest kes tegelevad? Kellele 

peaks jääma baastoetuse roll? Inimesed, kellel ei ole psüühikahäire diagnoositud – kuidas 

nendega varjupaigas toime tulla, see on eraldi teema.” 

Keerulised lood grupiintervjuudest 

Teenuskasutaja lugu 7 

Naine, keskmise toetusvajadusega. 

KOV sotsiaaltöötaja: “ Töö ei läinud käima. Ei olnud ise nii avatud, tema mees ka ei 

toetanud. Kaudne järelevalve läbi lastekaitse on täna olemas. Midagi hullu pole juhtunud, et 

ei ole pidanud vägisi sekkuma. Algul KOVil oli hirm, sest seal on igasugu asju juhtunud. 

Hetkel pole nii hull, et oleks kohustus sekkuda. Ta on pildis, eesmärgid toimetuleku 

parandamine ja lapse heaolu tagamine, kuid talle otseselt abi ei pakuta. Hädaabi ta ei 

vajanud. Pigem sekkutakse siis, kui on kriis”.  

Teenusekasutaja lugu 8 

Noor naine, keskmise toetusvajadusega.  

Personaalse toe pakkuja: “Klient abi ei soovinud. Tehti tööd vanematega, kuid ka nemad 

polnud koostööaltid. Viimaks suheldi hoopis kliendi õega. Sugulastele see aga ei meeldinud, 

taheti, et nad jäetaks rahule. Tegevusjuhendajal sai mõistus otsa, kuna keegi ei tahtnud abi 

vastu võtta. Aktiivset tööd ei saanud teha. Võeti projekti tema asemel teine inimene. Selline 

inimene küsib abi siis, kui on rahalised raskused. Kuna too klient elab sotsiaalkorteris, siis on 

ta KOVi silma all. Suhtlus on harv. Kui kliendil suur häda, vajab raha või elamispinda, siis 

oskab abi küsida. Ta on silma all, aeg-ajalt juhtub midagi, siis võtab ühendust. Ta võiks käia 

tööl, kahju on teda jätta sinna tuppa. Samm-haaval edasi. Pere arvates on olnud 

edasiminekuid.” 

 Teenusekasutaja lugu 9 

Personaalse toe pakkuja/tugiisik: “Järgmine klient, kellega KOV varem  kontakti ei saanud. 

Esmane hindamine oli KOVi tasandil. Inimene kutsuti välja kaebuse pärast. KOV seostas 

tegevusjuhendajaga. Klient vajas võlanõustamist ja pesupesemise teenust. Hädaabi ei 

saanud. Korteri võlg oli suur. Elas vanemate korteris. Meilivahetus tegevusjuhendajaga, mis 

on jäänud – nn “small talk” -kuidas läheb, tervis paha, tahan tulla kohtuma, täna ei saa jne. 

Teenusmudel aitas kaasa kontakti loomisel. Toimus tihe suhtlus vanematega. Eesmärk oli 

kontakti hoidmine, kuid edasi pole saanud minna. Loodi sõbralik ja usalduslik kontakt. 

Võrgustikutöö toimus vanematega ja eriti võlgade küsimuses. Hoitakse lihtsalt  kontakti, et 

suhe ja kontakt toimiks. Varem tugiisikud polnud ja kontakti inimesega ei saanud.” 
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Lisa 4. Kasutajauuringus osalejate hinnang teenusmudeli mõju kohta 
valdkonna probleemidele 

Mõju kohta varem tuvastatud valdkonna probleemidele küsiti informatsiooni piloodis 
osalejatelt ning piloodi korraldamise ja rahastamisega seotud võtmeisikutelt. Küsimustikud 
saadeti kõigile piloodis osalenud esma-, baas- ja lisatoetuse osutajatele, kellest vastas 12. 
Küsitlusele ei vastanud Jõhvi ja Otepää piirkonna piloodis osalejad. Võtmeisikutest vastasid 
kõik, kellel küsimustik saadeti (1 SOM, 3 SKA esindajat). Kokku vastas mõju kohta 
probleemidele 20 inimest, sh 7 KOV ning 13 baas- ja lisatoetuse osutajat. 

1) Toetusvajaduse märkamine ja proaktiivne abi pakkumine 
Probleem: Abivajajaid ei märgata õigeaegselt, sekkumine toimub liiga hilja, Abi pakkumine 
pole proaktiivne, Täiskasvanuks saavad puudega lapsed jäävad õigel ajal märkamata.  

Hüpotees: Teenusmudel on aidanud kaasa toetusvajaduse õigeaegsele märkamisele ja 
proaktiivsele abi pakkumisele. 

Uurimisküsimus: Mil määral on uus teenusmudel aidanud kaasa toetusvajaduse õigeaegsele 
märkamisele ja proaktiivsele abi pakkumisele?  

 

Vastajate täielikult (3) ja osaliselt (13) põhjendused:  

Saavutati vajalik tulemus. Inimene sai abi oma vajadusest lähtuvalt. 

KOV-i jaoks on uus mudel kiirem ja paindlikum võimalus kliendile personaalse toe 
pakkumiseks (so teenuse osutamiseks). 

KOV-il on võimalik ise teha otsus erihoolekandeteenuse osutamiseks. KOV-il on senisest 
parem ülevaade kliendi käekäigust teenuseosutaja juures, mistõttu on ka KOV-i 
juhtumikorraldus efektiivsem, sh on operatiivsem suunamine vajalikele teenustele. Uus 
mudel tagab KOV-i ja teenuseosutaja vahelise senisest tihedama koostöö kliendi 
juhtumikorralduses.  

Pilootprojekti kaudu oli võimalus toetada keeruliste probleemidega inimesi, kellele tänaste 
teenuste kaudu pakutud abi ei sobinud või ei olnud piisav.   Oli võimalik pakkuda toetust ka 
mitte koostöövalmis inimesele (ilma inimese avalduseta).  

Võimalus teha tööd lähivõrgustikuga. Töö lähedastega on tihti võti toetusvajadusega inimese 
leidmiseks ning temani jõudmiseks. 
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Võimalus pakkuda erinevaid teenuseid samaaegselt. Pakkuda abi vastavalt kliendi tegelikule 
vajadusele. Suunas rohkem mõtlema lisavajadustele ja võimalustele. 

Teenusemudel on ka täna osaliselt juba kasutuses (personaalne tugi ja kodus toetamine).  

Vastajate üldsegi mitte (2) ja ei oska öelda (2) põhjendused: 

Kliendid ja abivajadus oli KOV-le varasemalt teada. Pilootprojekti käigus ei tehtud 
proaktiivseid, uute abivajajate märkamisega seotud tegevusi.   

Inimese vajaduste terviklik hindamine toimub ka ilma projektita. Erinevus pigem, et nüüd oli 
võimalus märkamisele lisaks ka sekkumisi planeerida. 

Takistustena toodi KOV piiratud ressurss ja nõrk koostöö tervishoiuga. KOV piiratud 
inimressurss ei võimalda teiste ülesannete kõrvalt tegeleda proaktiivselt ja varajase 
märkamisega. Õigeaegne märkamine eeldab head ja usaldusväärset koostööd 
meditsiinivaldkonnaga, mis täna ei toimi.  

2) Toetus lähedastele, hoolduskoormuse vähenemine  

Probleem: Lähedastele pakutav toetus ei ole piisav, peredel on suur hoolduskoormus; 
Peredel puudub usaldus spetsialistide ja teenussüsteemi suhtes.  

Hüpotees: Uus teenusmudel on pakkunud rohkem toetust lähedastele ja vähendanud seeläbi 
perede hoolduskoormust. 

Uurimisküsimus: Mil määral on uus teenusmudel pakkunud toetust lähedastele ja 
vähendanud seeläbi perede hoolduskoormust? 

 

Vastajate täielikult (4) ja osaliselt (10) põhjendused:  

Teenusemudel on lähedastele pakkunud toetust suurel määral. Võimaldas pakkuda vajalikus 
mahus toetust ja  igapäevast abi lähedase hoolduseks. Perel oli kellegagi võimalik jagada 
muresid. Teenuskomponente osutatakse inimese kodus, võimaldades lähedasel tööl olla.  

Lisateenustena otsiti täiendavaid võimalusi hoolduskoormuse vähendamiseks. Perel oli 
võimalik saada täiendavat vaba aega.   

Baastoetuse pakkuja toetas lähedasi läbi nõustamise palju, et ka lähedased saaks aru vaimse 
tervis probleemi olemusest ning teaks, kuidas toetada inimest ja ka ennast hoida.  

Projekt aitas kaasa paremale teadlikkusele lähedastega töö  vajalikkusest.  
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Toimus teenuse kasutaja suurem iseseisvumine, toetati õpingute jätkamist, mis peaks 
tulevikus veelgi pere hoolduskoormust vähendama. Tänu moraalsele toele ja suuremale 
tähelepanule, suurenes kliendil enesekindlus ja julgus, mis omakorda aitas paremini toime 
tulla ja vähendas pere hoolduskoormust.   

 

Abi sai hakata pakkuma pereliikmetele ka siis, kui abivajav inimene ei saanud oma 
abivajadusest aru ja ei olnud valmis/nõus allkirjastama teenuse jaoks dokumente. 
Abivajaduse tuvastas sotsiaaltöötaja, mis andis võimaluse koheselt alustada abimeetmete 
pakkumist. Võimalik inimesel kiiremini teenusele saada läbi integreeritud teenuste osutamise 
(nii KOV kui riigiteenused).  

Kliendil võimalus lisaks perega seotusele osaleda muudes ühiskonna sotsiaalsetes tegevustes 
ja suhelda erinevate inimestega. 

Hoolduskoormuse vähendamist saab tagada eelkõige kõige kriitilisemates olukordades (tööl 
käimise võimaldamine), kui lihtsalt lähedase puhkuse e taastumise eesmärgil on toetus 
vähesem.  

Lähedaste hoolduskoormuse otsest vähenemist oli vähem, pigem said lähedased nõustamist 
ja toetust, sh psühholoogiline nõustamine.  

Vastajate üldsegi mitte (1) ja ei oska öelda (5) põhjendused: 

Lähedaste hoolduskoormuse vähenemist selle lühikese ajaga teenusemudel ei pakkunud, 
lähedastel läheb aega, et oma hooldatavast nö lahti lasta ja hakata usaldama 
teenusepakkujat.  

Kliendil puudusid lähedased, keda toetada.  

Andmete põhjal ei saa sellele küsimusele kindlat vastust anda. Puudub perelt tagasiside, et 
seda hinnata. Ei osalenud inimesi, kellel perel on suur hoolduskoormus. 

Takistused: Täielik edu jääb ehk rakendamise taha - KOV valmisolek abi korraldada, 
teenuseosutajad piirkonnas, lähedaste valmisolek abi vastu võtta. Maapiirkondade 
omavalitsustel on keeruline tagada kõigi vajaminevate teenuste kättesaadavus, kuna 
teenuseosutajate arv väike ja takistuseks samuti pikad vahemaad teenuse osutajate ja 
abivajajate vahel.  Aeg jäi lühikeseks.  

3) Vaimse tervise toetamine, esmatasandi vaimse tervise teenused ja koostöö 
tervishoiusüsteemiga  

Probleem: Vähene tähelepanu vaimse tervisega  seotud sekkumistele, peamine 
rõhk  igapäevaeluga toimetuleku arendamisel ja säilitamisel; Psüühilise haigusega 
toimetuleku toetamisega ning haigusteadlikkuse tõstmisega tegelevad vähesed teenuse 
osutajad;   Vähe kasutatakse teenuste osutamise raames kogemuslikku tuge teenuse 
kasutajatele kui peredele; Tervishoiu ja sotsiaalteenuste vähene integreeritus ja koostöö,  
Teenussüsteemis puudub kriisisekkumise pädevus.   

Hüpotees 1: Uus teenusmudel on soodustanud psüühikahäirega inimeste inimese taastumise 
ja haigusega toimetuleku toetamist, kriisisekkumist.  

Uurimisküsimus: Mil määral on uus teenusmudel soodustanud psüühikahäirega inimeste 
inimese taastumise ja haigusega toimetuleku toetamist, kriisisekkumist?  
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Vastajate täielikult (3) ja osaliselt (9) põhjendused:  

Vajadusel saab toetada neid komponente, milles inimene abi vajab. Psüühikahäiretega 
inimeste taastumist ja haigusega toimetulekut oli võimalik koheselt ja paindlikult toetada 
vajalike teenuskomponentide abil, kuna personaalset tuge oli võimalik osutada kohapeal ning 
puudusid bürokraatlikud takistused. 

Teenusmudeli kirjelduse kohaselt soodustab, kuid jääb rakendamise taha. Teenusemudeli 
loogika soodustab, kuid rakendamine sõltus vastavate teenuskomponentide 
kättesaadavusest ning taastumisele suunatud toetuse põhimõtete teadlikkusest. Üksikutes 
KOV-ides oldi teadlikud ja vastavad teenuskomponentide pakkujad olid olemas, teistes 
komponendid puudusid ja otsitud komponente ka mujalt piirkonnast.  

Eelkõige toetas uue teenusmudeli rakendamine kriisisekkumist (eluase, toidu kättesaadavus 
jm eluks ülioluline). Haigusega toimetuleku osas suuri muudatusi ei märganud, projekti aeg 
liiga lühike, et hinnata just taastumist. 

Väga hea on personaalne tugi. Teenusmudel aitas pakkuda abi ning sekkuda ka juhul kui 
inimesel puudus haigusteadlikkus või haigus ägenes. Andis võimaluse toetada pere ja 
lähedasi.  

Kui inimene võtab pakutud abi vastu on taastumine ja haigusega toimetulek võimalik.  

Vastajate üldsegi mitte (1) ja ei oska öelda (7) põhjendused: 

Antud projekt oli liiga lühike ja sihtgrupp väike, et hinnata muutust ja üldistada. 
Teenusemudel soodustas abi pakkumist vahendite näol ning tegi abi pakkumise konkreetseks, 
aga psüühikahäirega inimese taastumiseks ja haigusteadlikkuse tõstmiseks on aasta liiga 
lühike aeg. Aeg liiga lühike, et toimuks muutus raskete juhtumite puhul, kus pakuti eri toetust, 
kuid klient või tema lähedane ei taha/suuda abi vastu võtta.  

Ei oska öelda, kuna polnud vajadust kasutada kriisisekkumist. 

Taastumise toetamise ja haigusega toimetuleku mõisted ei ole olnud kasutusel, raske 
seetõttu hinnata.   

Raske hinnata vahet, kuna nende põhimõtete järgi on kogu aeg teenust osutanud ja inimesi 
toetatud 

Pakuti teenust vaid intellektihäirega inimestele, mistõttu ei oska sellele küsimusele vastata. 

Takistused: Haja-asustusega piirkondades ei ole suurt valikut lisatoetuseks. Hea 
kriisisekkumine vajab arendamist erinevate võrgustikuliikmete vahel.  
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Hüpotees 2: Uus teenusmudel on soodustanud tervishoiu ja sotsiaalteenuste integreeritust 
ja koostööd. 

Uurimisküsimus: Mil määral on uus teenusmudel soodustanud tervishoiu ja sotsiaalteenuste 
integreeritust ja koostööd? 

 

 

Vastajate täielikult (1) ja osaliselt (8) põhjendused:  

Perearstiga koostöö on toiminud ka varem. Eriarstid (naistearst, onkoloog jms) aktsepteerisid 
tugiisikute tööd ja olid koostöövalmid. Psühhiaatriga koostöö ei sujunud, kuna ta on liiga 
hõivatud. 

Lisaressurss andis võimaluse kiiremaks abi leidmiseks ja tasuliste meditsiiniteenuste 
kasutamiseks, et saaks spetsialiste kliendile lähemale kutsuda. 

Vastajate üldsegi mitte (8) ja ei oska öelda (3) põhjendused: 

Projekti jooksul ei toimunud muutusi paremuse suunas. Suuremat koostööd ja integreeritust 
tervishoiuga oli piloodi käigus vähe või ei olnud üldse. Koostöö sõltub tervishoiuteenuse 
valmisolekust. Perearstiga on hea koostöö, kuid psühhiaatritega, kellega on oluline koostööd 
teha, koostöö ei suju, sest nemad vajadust ei näe. 

Võimalikud Põhjused: tervishoid ei olnud pilootprojektist ja teenusmudelist teadlik ja tegid 
lihtsalt oma tavalist tööd ning KOV-id ei näidanud tervishoiu poolt osutatud tegevusi piloodi 
aruandes, keeruline saada kokkuleppeid teiste sidusvaldkondadega, kes projektis ei osalenud. 
Tervishoid ei näe vajadust koostööks. “Tundub endiselt, et tervishoiu kaasamine on peaga 
vastu seina jooksmine”. 

Võrgustikutöö toimis ka enne projekti ja jätkub vastavalt võimalustele ka tulevikus. Projekti 
jooksul mingeid erisusi ei olnud näha (vastaja Tln, kus koostöökokkulepe haiglaga). Ei oska 
hinnata muutust, kuna koostöö oli ka varem olemas.  

Raske intellektihäire puhul ei olnud koostöökohta ja ei näe ka mudelis uusi võimalusi selleks. 
Ei olnud vajadust koostööks tervishoiuteenustega seoses, toimus ainult erihoolekande 
teenuste pakkumine.  

Takistused: Enamik tervishoiuteenused (eelkõige vaimse tervise teenused) on kättesaadavad 
maakonnakeskustes, mistõttu maapiirkonna inimestele on need teenused vähem 
kättesaadavad. Paljud abivajajad saavad vaimse tervise alast abi alles siis, kui probleemid või 
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psüühikahäire on pikka aega kestnud. Abivajajatega kokku puutuvad tervishoiutöötajad ei 
informeeri sageli sotsiaaltöötajaid kliendi abivajadusest. Järjekorrad vaimse tervise teenuste 
saamiseks on pikad. 

4) Teenusteni jõudmine, asjaajamine, koordineerimine  

Probleem: Teenussüsteem on klientide jaoks killustunud, raske on saada aru oma õigustest 
ja võimalustest; Teenuste taotlusprotsessid on keerulised, ebaloogilised ning ajamahukad, eri 
hindamistel kogutud info ei toeta ega täienda üksteist; Teenuse kasutajal ja perel puudub 
valikuvõimalus ja otsustusõigus planeerida teenust, sh valida teenuste erineva 
teenuseosutaja juures; Puudub sujuv üleminek haridussüsteemist erihoolekandesse; Vähene 
ettevalmistus ja lisatugi muutustega kohanemisel.  

Hüpotees 1: Uus teenusmudel on lihtsustanud teenusteni jõudmist, asjaajamist ja 
koordineerimist. 

Uurimisküsimus: Mil määral on uus teenusmudel lihtsustanud teenusteni jõudmist, 
asjaajamist ja koordineerimist?  

  

Vastajate täielikult (5) ja osaliselt (10) põhjendused:   

Inimese vaates on olukord oluliselt parem, kuna abi taotlemise protsess on võimalikult valutu. 
Personaalne lähenemine ja tugiisikute kaasamine on võimaldanud klientidel saada  teenuseid 
lühema ettevalmistuse perioodiga ja vähendanud nende ajakulu erinevate teenuste 
kättesaadavuse otsingutel. Jäi ära paberil taotlemine ja taotluste menetlemine.  

Võimalused teiste teenuste saamiseks/koordineerimiseks olid väga toetavad tugitöötaja 
jaoks. Inimesel on võimalus ühele inimesele/asutusele toetudes saada erinevatele teenustele.  

Abivajaduse ilmnemisel ei olnud vaja taotleda suunamiskirju erinevatele teenustele ning ei 
olnud vaja järgida erinevate süsteemide erinevaid nõudeid (nt rehabilitatsiooni- ja 
erihoolekandesüsteemis, kus erinev taotlemise protsess, oma tegevusplaanid, oma eesmärgi 
püstitused).  

Mudel on lihtsustanud sotsiaalteenusteni jõudmist (so esmane hindamine ja personaalne tugi 
on koheselt kättesaadav) ja koordineerimist, kuid ei ole paranenud tervishoiuteenuste 
kättesaadavust. 

Teenusepakkujal on parem ülevaade inimese vajadustest ja rohkem rahalisi võimalusi 
vajalikku teenust sisse osta. Teenusmudel andis võimaluse mõelda inimesest lähtuvalt ning 
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otsida inimesele vajalikke teenuskomponentide lahendusi. Kättesaadavust lihtsustas ka 
rahaliste vahendite olemasolu projekti ajal. 

Uus teenusemudel aitas paremini koordineerida abi kättesaadavust. Ühest asutusest 
koordineerimine annab parema ülevaate KOVle, kuidas inimest on toetatud ning mida oleks 
veel vaja. Üks teenusepakkuja sai tegeleda kõigi kliendi osapooltega ja võrgustikuga, mis aitab 
tulemusi paremini saavutada. Teenusmudel toetab võrgustikutööd - KOV, baas- ja lisatoetuse 
vahel. 

Võimaldas töötada individuaalselt ja intensiivselt kliendiga, kes kunagi loobus abist. Järk-
järgult tekkis usalduslik kontakt ning inimene oli valmis kasutama uuesti 
erihoolekandeteenust.   

Lähedaste osas oli abi kättesaadavuse positiivne muutus  suur. 

Teenuskomponentide kättesaamine oli lihtsustatud seal, kus teenuskomponendi pakkuja oli 
olemas. Kui piirkonnas teenuskomponendi pakkujat ei olnud, siis inimene seda 
teenuskomponenti ei pruukinud kätte saada. Põhjused: Teenuskomponendi korraldamine ja 
sellega seotud asjaajamine oli KOV-ile keeruline ja aeganõudev ning puudus sellele sihtgrupile 
vajalike toetustegevuste sisse ostmise kogemus ja praktika.   

Vastajate üldsegi mitte (1) ja ei oska öelda (4) põhjendused: 

Kliendi seisukohalt ei ole olulist muutust, kuid KOV-l on rohkem tööd - suurem aruandlus ja 
järelevalve kohustus. 

Ei oska hinnata muutust, kuna piirkonnas on vähe teenuseid. 

Takistused: Väiksemates piirkondades keeruline abi korraldada, kuna on puudus 
spetsialistidest. Võimalus oli, kuid esmatasandil oli täiendav töömaht, ressursid puuduvad 
(põhjalik ja tulemuslikkust lootev tegevus vajab oluliselt rohkem aega kui praegune töötajate 
ressurss võimaldab).  

Baas- ja lisatoetuse osas ei ole vabalt valida meetmeid, kuna ei ole piisavat ja järjepidavat 
finantseerimist, mis toetaks abimeetmete osutajate tekkimist. 

Haja-asustusega võtab kõik rohkem aega, aeg jäi lühikeseks. Saame kõndida koos inimesega 
tema rütmis.  

Keeruline oli alguses teenusemudelist aru saada ning mis komponendid kuhu lahtrisse panna. 

Hüpotees 2: Uus teenusmudel on soodustanud erivajadusega isiku ja pere informeeritust 
oma õigustest ja võimalustest. 

Uurimisküsimus: Mil määral on uus teenusmudel soodustanud erivajadusega isiku ja tema 
lähedaste informeeritust oma õigustest ja võimalustest? 
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Vastajate täielikult (6) ja osaliselt (8) põhjendused:  

KOV informeeris põhjalikult nii projekti kaasatud inimesi kui lähedasi nende õigustest, 
võimalustest ja ka kohustustest, tehes seda arusaadavas keeles/arusaadaval viisil. 
Informeerimine sõltub palju KOV juhtumikorraldajast, tema võimekusest ja teadmistest.   

TO jagas võimalikult palju infot võimaluste ja õiguste kohta. Personaalse toe kaudu on 
võimalus individuaalselt ja järjepidevalt informeerida. KOV allasutuses saavad psüühilise 
erivajadusega isik ja tema lähedased ülevaatliku info enda õigustest ja olemasolevatest 
toetusvõimalustest.  

Teenuseosutaja informeerib kliente nende õigustest ja võimalustest igapäevaselt, pigem 
võimaldas teenusmudeli rahastus uusi võimalusi kasutada. 

Lähedaste osas andis projekt palju parema võimaluse. Hea koostöö lähedastega ja nendele 
info jagamine aitab leevendada või lahendada kliendi probleeme. Samas said Informeeritud 
ainult need kliendid/lähedased, kes olid projektis kaasatud. 

Teenuskomponentide loetelu toetas mitmekülgset lähenemist ja laiemat pilti teenuse 
planeerimisel ja hindamisel.  

Vastajate üldsegi mitte (2) ja ei oska öelda (4) põhjendused: 

Pakuti pigem olemasolevaid teenuseid ja seoti inimene allasutuse teenustega, laiemat 
informeerimist ja teisi võimalusi pigem ei tutvustatud.   

Suurt muutust ei olnud - KOV ülesanne ongi nõustada kliente ja lähedasi pidevalt oma 
õigustest ja kohustustest ning ka teenuseosutaja informeerib kõiki teenusekasutajaid nende 
õigustest ja võimalustest.  

KOV-del tunne, et  teenusmudel ei paku inimestele ja lähedastele huvi, nende jaoks on oluline, 
et saaks abi.  

Kuna kohaliku omavalitsusega oli väga tihe koostöö, siis pigem oli muutus, et operatiivselt sai 
läbi arutatud kohaliku omavalitsuse teenuste võimalused. 

5) Teenuste kättesaadavus   

Probleem: Teenuste regionaalne kättesaadavus on ebaühtlane, puudub ülevaade 
piirkondlikust teenusevajadusest, mille alusel teenuseid planeerida; Vähene toetus teenuste 
vahel liikujatele (eriti DI kontekstis).  
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Hüpotees: Uus teenusmudel on parandanud teenuste (abi) kättesaadavust ja teenuste vahel 
liikumist. 

Uurimisküsimus: mil määral on uus teenusmudel parandanud teenuste (abi) kättesaadavust 
ja teenuste vahel liikumist ning vähendanud teenuste killustatust?  

 

Vastajate täielikult (5) ja osaliselt (8) põhjendused:  

Teenuste kättesaadavus on oluliselt paranenud.  

Teenuste kättesaadavust parandas oluliselt, kuna tekkisid vahendid teenust sisse osta ning 
kui otsiti abimeedet personaalselt. KOV-i ja allasutuse baasil on välja kujunenud 
toetussüsteem, mis võimaldab abivajajal saada vajalikku infot ja personaalset tuge kohapeal.  

Teenuste vahel liikumine on parem ning killustatust on vähem. Kui inimesega tegeleb üks 
tugiisik, kes valdab kogu infot, on inimesel lihtsam. Kliendil või tema perel on kindel 
baasteenuse pakkuja/tugiisik, kes koordineerib kogu toetust (tänase süsteemi puhul vastutus 
hajub, sest tegevusjuhendajaid on mitu (IET, TT, TE)).  

Vallas on üks kindel allasutus, mis osutab erinevaid teenuseid (erihoolekandeteenused, 
koduteenuseid, tugiisikuteenus ja sotsiaaltransporditeenus), mis võimaldab erinevaid 
sotsiaalteenuseid omavahel paindlikult kombineerida. Erihoolekande ja 
rehabilitatsiooniteenuste vahelt kadus piir ära, kõik tegevus toimus ühiste eesmärkidega ja 
ühe plaani alusel. 

Uue teenusmudeliga on inimesel võimalik saada just seda teenust või abi, mida ta vajab. Oli 
võimalik kliendile panna kokku vajalikest komponentidest teenuste pakett.  

Suurema toetusvajadusega klient sai senisest kiiremini vajalikus mahus kõrvalabi (nt puudus 
vajadus aeganõudva reha plaani koostamiseks).  

Osalise mõju põhjus - projekti lühike kestvus, toimus alles individuaalne töö ja ei jõudnud veel 
teiste teenuste planeerimiseni, projektis olid inimesed, kes ei olnudki valmis veel minema 
teenust kaugemale saama.  

Vastajate üldsegi mitte (3) ja ei oska öelda (4) põhjendused: 

Maapiirkondades pole võimalik teenusepakkujate vähesuse tõttu oluliselt vähendada 
erinevate teenuste kättesaadavust ja killustatust. 

Muutust ei olnud, teenus oli ka varem kättesaadav ühest kohast, info liikumine hea ja põhjalik. 
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Ei oska hinnata, kuna piirkonnas pakkus KOV ise nii esma- kui baas- ja lisatoetust. 

Takistus: Otsimine-leidmine oli raske. Puudu pädevast spetsialistidest, keda sisse osta. Teatud 
üksikteenuste kättesaadavust ei parandanud ka rahalise ressursi olemasolu (n: tugiisiku 
teenus, logopeedi teenus). 

Koostööd ei tekkinud tervishoiuvaldkonnaga ja tervishoiuteenused jäävad eraldi seisvateks. 
Kuigi ka seal esineb rehabilitatsiooniteenusele sarnaseid tegevusi (nt füsioteraapia), mis 
võiksid olla teenusekasutajatele vajalikud. Osad KOVid ei osanud näha võimalusi 
rehabilitatsiooniteenuste kasutamiseks. 

6) Abivajaja toetusvajaduse hindamine, toetuse planeerimine  

Probleem: Toetusvajaduse hindamine on killustunud ja dubleeriv, Teenussüsteem ei 
võimalda toetust planeerida isikukeskselt, paindlikult ja efektiivselt; Kliente ja nende lähedasi 
ei kaasata teenuste planeerimisse, neil puuduvad valikuvõimalused; Toetus toimub peamiselt 
rühmategevuste kaudu, inimese elu- jm keskkonnaga seotud individuaalne toetus on vähene; 
Vähe tegeletakse inimese individuaalse  toetamisega tema kodus ja kogukonnas.  

Hüpotees 1: Uus teenusmudel on võimaldanud hinnata inimese toetusvajadust tervikult ja 

isikukeskselt, planeerida toetust efektiivselt ja paindlikult. 

Uurimisküsimus: Mil määral on uus teenusmudel võimaldanud hinnata inimese 
toetusvajadust tervikult ja isikukeskselt, planeerida toetust efektiivselt ja paindlikult?    

 

Vastajate täielikult (10) ja osaliselt (9) põhjendused:  

Uus teenusemudel võimaldas olla paindlik ning võimaldas hinnata isiku vajadusi terviklikult. 
Positiivne, et saab lähtuda hästi isikukeskselt. Toetus on individuaalsem, seda ei pakuta ainult 
päevakeskuse ühistegevuse kaudu.  

Tugiisikud tegelevad kliendiga personaalselt. Probleemidega tegeletakse süvitsi, tekkis 
usalduslik suhe kliendiga, jõuti probleemideni ja leiti lahendusi. Erihoolekande klientide puhul 
on  väga oluline saavutada usaldus, mida täna, 1-2 korda kuus kodukülastuse korral ei teki.  

Mudel annab selleks võimaluse, kuid ei ole kindel, kas seda projekti jooksul maksimaalselt ära 
kasutati. 

Esmane hindamine ja isiklik profiil olid abiks teenuseosutajale. 
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Toetusvajaduse hindamise vahend on võimaldanud hinnata abivajaja toetusvajadust 
terviklikult ja isikukeskselt. Piloteerijad hindasid esmahindamise vahendit heaks ja 
isikukeskseks. Esmahindamise vahend võimaldas hinnata erinevaid eluvaldkondi (seda küll 
veidi konarlikult). Esmane hindamine andis esmase ettekujutuse inimesest. Teenuse 
osutamise käigus, õppides inimest rohkem tundma selgusid peamised teemad ning oli 
võimalik talle sobivaid tegevusi pakkuda. Läbi esmase ja hilisemate hindamiste oli võimalik 
kliendile planeerida temale vajalikke komponente. Esmase toetuse osutajal suureks abiks, kui 
on ülevaade kõigi läbiviidud hindamiste kohta. Info oli piloodis osaliselt kättesaadav. 

On tervitatav, et pärast piloteerimist on kavas esmahindamise vahend muuta kogu Eestis 
soovituslikuks ning muuta erinevatele osapooltele ühtsel digitaalsel platvormil 
kättesaadavaks, kuna see võimaldab edaspidi planeerida toetust senisest efektiivsemalt ja 
ressursisäästlikumalt.  

Eluvaldkondade põhiselt toetuse planeerimine oli paindlikum. Oli võimalik koheselt ja 
paindlikult suurendada/vähendada/muuta kliendile osutavaid teenusekomponente 
kohapeal. Tegevusplaan on konkreetsem ja realistlikum. Kõik planeeritud tegevused sai liita 
ühte tegevuskavasse (täna  peab erihoolekande teenustel ja rehabilitatsioonis olema eraldi 
tegevuskavad). 

Mudel annab suurepärased võimalused terviklikuks ja isikukeskseks hindamiseks, efektiivseks 
ja paindlikuks planeerimiseks, puudu jääb kompetentsist ja vajalike lisateenuste 
kättesaadavusest.  

Esmahindamise vahend hea, kuid toetustegevusi planeeriti pigem lähtuvalt sellest, mida 
KOVil oli võimalik pakkuda.  

Vastajate üldsegi mitte (0) ja ei oska öelda (1) põhjendused: 

Projektis olid kliendid teada, mistõttu oli hindamine kergem. Võrreldes tavapärase KOV 
hindamisega, ei andnud paremat tulemust. 

Efektiivsust on raske hinnata, kuna aeg projektis sihtgruppi arvestades oli liiga lühike.  

Toetusvajaduse hindamisvahend vajab veel  arendamist. 

Spetsialistide puudus, et efektiivset toetust pakkuda.  

Tegevused on jagatud liiga väikesteks detailideks/komponentideks, mistõttu tegevuste 
planeerimine (sh dokumenteerimine) oli väga ajamahukas.  

Tervise osas, sealhulgas ravi toetamisel on veel palju puudusi nii andmetes kui koostöös. 

Hüpotees 2: Uus teenusmudel on võimaldanud kaasata teenuse kasutajat ja lähedasi 
toetusvajaduse hindamisse ja teenuste planeerimisse, teenuste ja teenuse pakkujate 

valimisse. 

Uurimisküsimus: Mil määral on uus teenusmudel võimaldanud kaasata teenuse kasutajat ja 
lähedasi toetusvajaduse hindamisse ja teenuste planeerimisse, teenuste ja teenuse pakkujate 
valimisse? 
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Vastajate täielikult (8) ja osaliselt (8) põhjendused:  

Projekti raames oli võimalik kaasata klienti ja tema lähedasi teenuste planeerimisse. 
Abivajajaid ja nende lähedased olid kaasatud toetusvajaduse hindamisse, neil oli võimalik 
teha oma elu puudutavaid valikuid, sh valida teenuseid ja teenuse pakkujaid. Tavaliselt on 
lähedased väga huvitatud abist ja pilootprojekt võimaldas seda igati. Teenuse saaja ja/või 
tema lähedaste kaasamine on ainus võimalus muutusi ellu kutsuda. Kui lähedased  osalevad 
kliendile teenuste valikus on teenuste tulemus parem, sest on ka lähedaste toetus.  

Teenusmudel annab võimaluse kaasa rääkida ja panustada, kaasamiseks, kui palju seda 
tehakse, sõltub KOVi otsusest inimesi ja lähedasi kaasata ning inimesest ja lähedastest endist, 
kus takistuseks võib olla lähedaste vähene  valmisolek planeerimises osaleda.  

Koostöö abivajajate, hindajate ja teenuse pakkujate vahel on kohati pealiskaudne.  

Võimalus kaasamiseks on olnud ka tänases teenusmudelis.  

Vastajate üldsegi mitte (1) ja ei oska öelda (3) põhjendused: 

Piloodis ei saanud teenuse kasutajad valida teenusekomponendi pakkujaid, valiku tegi KOV ja 
inimene pidi sellega leppima.  

Muutust piloodiga ei olnud, asutuses on kogu aeg olnud inimene ja pereliige kaasatud toetuse 
planeerimisse. Inimene ja tema nõusolekul ka lähedased on alati kaasatud olnud.  

Tulemuslik hindamine sõltub konkreetsest töötajast ja väljakujunenud võrgustikust. 

Piloodis osalenud pere oli väga koostöövalmis ja teadlik, ei oska hinnata kui keeruliseks 
kujuneb kaasamise protsess koostööd mitte sooviva perega. 

7) Sihtgrupi jaoks olemasolevate sotsiaalteenuste ressursside kasutus  

Probleem: Teenuste korraldus ja rahastus ei toeta kliendi vajadustest lähtuvat teenuste 
pakkumist; Teenuste killustatus  ning valdkondade vaheline vähene koostöö;  Kattuvus 
teenuste eesmärkides ja sisus, nii erinevate erihoolekande teenuste, kui ka teiste 
valdkondade (rehabilitatsioon, KOV, Töötukassa) teenustega; Vähene kogukonnaressursside 
kasutamine, sh kogukonnas rakenduse leidmine;  Teenuse rahastus ei kata teenuste ja 
töötajate arendusega seotud kulusid, vähe kasutatakse tõenduspõhiseid ja kaasaegseid 
sekkumisi.  
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Hüpotees: Uus teenusmudel võimaldanud  paremini kasutada sotsiaalsüsteemis, 

sidusvaldkondades ja kogukonnas olemasolevaid ressursse. 

Uurimisküsimus: Mil määral on uus teenusmudel võimaldanud  paremini kasutada 
sotsiaalsüsteemis, sidusvaldkondades ja kogukonnas olemasolevaid ressursse?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastajate täielikult (4) ja osaliselt (10) põhjendused:  

Projekti jooksul olid võimalused paremad, kui tänases süsteemis. Uus mudel on võimaldanud 
abivajajat toetada tema kodus ja kogukonnas, sh võimalikult palju ära kasutada kogukonna 
ressursse. Valitud kliendid said kordades rohkem aega ja tähelepanu. Süüviti rohkem 
konkreetse pere ellu ja otsiti eri võimalusi.  

Iga abivajaja puhul püüti leida võimalusi, kuidas ta tuleks võimalikult hästi oma kogukonnas 
toime ning kuidas tal oleks võimalik omalt poolt midagi kogukonda panustada. 

Sotsiaalsüsteemi ressursse kasutati säästlikumalt, sidusvaldkondade ressursse kasutati samal 
viisil nagu praeguse teenussüsteemi puhul.  

Kogukonnas olemasolevaid ressursse valdavalt ei kasutatud. Võimalused on, kuid praktikas 
keeruline teostada, kuna psüühikahäirega inimeste kaasamine kogukondlikku ellu võtab aega, 
nõuab eraldi tööjõu- ja ajaressurssi, et tekitada muutusi ja valmisolekut kogukondades selle 
sihtgrupiga tegeleda. Seda ressurssi piloodis KOVidele ei antud.  

Projekti lisaressursid ja teenuskomponentide loetelu olid teenuseosutaja senist maailma 
avardavad, aitasid rutiinist välja tulla ning näha suuremat pilti ja võimalusi (mis alati raha ei 
nõuagi).  

Kuna tuli võtta pakkumisi erinevatelt lisateenuste osutajatelt, leiti uusi ja soodsama hinnaga 
teenusepakkujaid, kes ei olnud senised linna ja SKA lepingulised partnerid (nt invatransport). 
Vajalikele komponentidele oli projekti jooksul tagatud rahastus. 

Sotsiaalteenused ja kogukonnas olemasolevad ressursid on olnud üldjuhul kasutuses. KOVi 
segatüüpi allasutusena tugevus personaalse toe pakkumisel, sotsialiseerumisel ning 
kogukonnas olevatesse tegevustesse kaasamisel. Kliendiga tegeleti nii kodus, 
sotsiaalkeskuses, raamatukogus, õues ja pargis jalutades.  

Vastajate üldsegi mitte (2) ja ei oska öelda (4) põhjendused:   



 

 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli kasutajakogemuse mõjuanalüüs:  

lõpparuanne 

 

69 
 

IT lahenduslike e-andmebaasides oleva info vahetamiseks puudus võimalus. Kogukonna 
ressursside kasutamist ei jõudnud organiseerida.  

Takistused: Meditsiinivaldkonnaga koostöö ei toimi alati.  

Kogukonna ressursid ei ole veel piisavalt kasutuses. Kogukonda on üsna keeruline kaasata, 
eelarvamuste pärast.  

 

 

 

 

 


