
KOVi sõnum teenusmudeli tulevikuks

Pärnu, Rapla, Jõhvi, Antsla, Põhja-Pärnumaa, Mustvee, Tapa, Tartu, Väike-Maarja, Tallinn, Kohtla-Järve, 
Haapsalu ja Lääne-Nigula, Jõelähtme, Kose, Kohila, Lüganuse, Türi, Tori, Raasiku

8. juuni 2021



PÄRNU



ISTE teenusmudel

JÄTKA ARENDA LÕPETA

 Koostöö
 Üks teenussüsteem
 Pereliikmete toetamise võimalus
 Kohtumised TO-ga kord kvartalis

ülevaade inimese käekäigust
 Kogemusseminarid
 Projektist väljumine on inimese

jaoks lihtne

 Teenuskomponentide tabel
(sotsiaalsed suhted –
päevakeskus, pere nõustamise
alla füsioteraapia)

 JK põhjalik koolitus enne
tööleasumist

 Eelnevad hindamised
 Projektist väljumise ankeet –

võiks kajastuda ka isiku nimi, et 
saaks SKA-le edastada ainult
väljumise ankeedi

 Koolitused psüühikahäirete osas

 Info muutus projekti jooksul
 Võlanõustamine KOV-i

teenus

Liisa Saks juuni 2021



RAPLA



• DIAGNOOSIPÕHINE
• KOMPONENDIPÕHINE
• NÕUDED SPETSIALISTIDELE
• TEENUSTE MAHT = TEGELIK 

ABIVAJADUS

=  0

• HINDAMISINSTRUMENT (lisada 
kontaktandmete väli)

• PROJEKTIST VÄLJUMINE
• TEENUSKOMPONENTIDE 

ANDMEKOGU – LUUA KOV-ile
VÕIMALUS VÄLJAVÕTETEKS (nii 
isiku- kui ka komponendi põhine)

Katrin Nugis, Rapla



JÕHVI



 Positiivne, et abivajaja jaoks on üks kindel abistaja; 

 Lähedastel on teadmine, kelle käest saab küsida infot;

 Teenusekomponentide kasutamine on paindlik; 

 Kõige tähtsam, et inimene ei jää abita! 

 Tervishoiu  ning Töötukassa valdkonnas  KOVile
operatiivne info edastamise võimaldamine;

 STAR kaudu võimaldada abivajaduse hindamiseks 
andmetele juurdepääs;

 Abivajaduse hindamisinstrument  tundub liiga mahukas;

JÄTKA:

ARENDA:

LÕPETA: selline teenusemudel  hea variant ja ei oskagi 
midagi  välja tuua, mis ei ole vajalik.

AITÄH!



ANTSLA



Antsla vald

Jätkata:

• teenuse osutamist, loodud on usalduslikud suhted ja hakkavad tulema  
esimesed arvestatavad tulemused

• teenuskomponentide mitmekesisusega

• koostööd baasteenuse osutajaga ja laiendada võimalusi

• toetusvõrgustiku ja seminaridega - väga oluline on kogemuste 
jagamine ja koos arutlemine. 

Arendada:

Aruandluse lihtsustamine, kerge kosida raskem teostada.

Lõpetada  vara veel 

Tänan



PÕHJA-PÄRNUMAA



ISTE TEENUSMUDELI 
TAGASISIDE PÕHJA-PÄRNUMAALT

juuni 2021

 JÄTKA: 

• Teenusmudeli põhimõtted ja etapid, hindamisinstrument tervikuna, sisenemisankeedi ja 
elukvaliteedi hinnangu vormid on sobilikud!

ARENDA:

• Raha ei tohiks olla abi osutamisel piiranguks!

• Hindamisinstrumendi tabelis võiks kohendada mõningaid lahtreid! 

• Hindamine toimub STAR keskkonnas!

• Arendada võiks teenuskomponentide kirjeldusi – veelgi täpsemini kirjeldada, tuua näiteid kõrvale
jne, et teenuse osutajatel ei tekiks segadust teenuse planeerimisel ja tegevuskava koostamisel!



TARTU



Tartu
• Projektis 46 inimest
• 4 klienti on lahkunud omal soovil
• Hiljem liitunud 2 isikut
• Klientide ja lähedaste motivatsioon projektiga liitumiseks ja 

teenuste saamiseks
• Koostöö Töötukassaga
• Koostööpartnerid on teadvustanud ISTE projekti



VÄIKE-MAARJA



Väike-Maarja Vallavalitsus 08.06.2021
Kersti Sepp

• Liitusime projektiga III voorus ja osaleme projektis 10 inimesega.

• Inimeste ja teenuseosutajate leidmine projekti.

• Projekti vajalikkus psüühilise erivajadustega inimestele.

• Teenuseosutaja osutab teenust koha peal, inimestele lähedal.



TALLINN



17

Kohalik omavalitsus: Tallinna linn

08.06.2021

JÄTKA
 Paindlikkus
 Abivajaduse terviklik kaardistus
 Koostöö KOVi ja TO vahel
 Lähedastele pakutavad komponendid
 Erihoolekanne ja rehabilitatsioon kokku seostatud

ARENDA

 Ankeedi täiustamine
 Andmebaasides olemasoleva info (sh sisuteksti) kättesaamine (sh TK, SRT, EHK, PKT)
 STARi projektiinfo kandmine (peaks olema lihtne, loogiline)
 Hindamisinstrumendi arendus
 Spetsialistide soovituslikud pädevused
 Komponentide sisu täpsustada (nt personaalne toetus)
 Tegevusplaan inimesele
 Elukvaliteedi tabeli kohendamine
 Sihtrühma laiendamise kaalumine sõltuvushäirega inimeste ja/või dementsusega inimestele

LÕPETA
 Elukvaliteedi hindamine TO poolt projekti alguses
 Tegevusplaani koostamise nõue 30 päeva jooksul



KOHTLA-JÄRVE



Teenusmudeli need asjad, mida jätkata
Pereliikmete toetamise võimalus
Lõpetamise otsus
Paindlikus teenuskomponentide ja teenuseosutajate  planeerimisel

Teenusmudeli need asjad, mida arendada
Osaleja projekti sisenemisel lisainfo saamine erinevatelt osapooltelt 
Esmaste hindamiste tabel ei ole mugav
SKA poolne projekti kohta info jagamine/ teavitustöö potentsiaalsetele koostööpartneritele
Teenuskomponentide rohkem lahti kirjutamine/ seletamine nii OM-i kui teenuseosutajatele 
(abimaterjalid)

Asju mida  lõpetada  ei ole, pigem muuta/ täiendada olemasolevaid

Meie murekohad

Liiga suur teenuste maht projektis osalejatele
BTO-de poolne teenuste planeerimine ja teenuskomponentide valimine
Teenuseosutajad suunavad osalejad sotsiaalsele rehabilitatsioonile
Teenuseosutajate vähesus

Teenuseosutajate poolne koostöövalmiduse puudumine omavahel koostöö tegemiseks



HAAPSALU 
ja 

LÄÄNE-NIGULA



Mis on teenusmudelis jätkamist väärt ja ei tohi  muuta?
- KOV rahastus 
- teenus kogu perekonnale/sotsiaalvõrgustikule 
- võimalus valida teenusepakkujat olenemata hinnast ja lähtudes vajadusest
- komponentide põhisus ning vastavalt kliendi vajadustele mahu ja rahastuse
tagamine

Mis saab teenusmudelis arendada ja katsetada?
- võimalus näha kliendile osutatavaid teenuseid (SKA, Eesti Töötukassa jne. 
poolt)
- hindamisinstrumendi ja STAR-i toiminguid võiksid ühilduda
- komponentide nimekirja korrigeerida ja tuua rohkem näiteid komponentide 
sisu kohta, millal mida tuleks kasutada

Mis on teenusmudelis need asjad, mis tuleks lõpetada?
- elukvaliteedi hinnang ja osaluslehed senises vormis
- dubleerimine (andmete topelt sisestamine)



JÕELÄHTME



Jõelähtme tagasiside ISTE mudelile
Miks jätkata:
• Vajaduse ilmnemisel abivajaja kaasamine ja teenustele suunamine 

kogukonnas, arvestades isiku suutlikkust
• Toetab läbi teenuste ka abivajaja perekonnaliikmeid
• Hindamisvorm annab hea ülevaate kliendist ja tema vajadustest
Mida arendada:
• Dokumentatsiooni käepärasemaks, lihtsustada sõnastust nii isikule kui 

ka teenuseosutajale mõistetavamaks
• Vajalik luua kompaktne ja selgesti mõistetav aruandlus 
Mida lõpetada:
• Keeruline aruandlus



KOSE



KOSE VALD

Jätka:     Hinnatud teenusevajadusega klient saab kohe teenusele.
Teenusele saab võtta kliendi ka toetusplaaniga. 
Klient saab teenust oma kogukonnas.

Arenda: Teenuskomponentide kirjeldus peaks olema üldisem,  
raske on valida olulisemat. 
Teenuse dokumentatsioon on mahukas.
Mis saab edasi?

Lõpeta:  Osaluslehtedel väga täpne tegevuse lahti kirjutamine - väga
ajamahukas ja on jäänud arusaamatuks kelle (mille) jaoks 
see vajalik on.



KOHILA



Kohila vallavalitsus
Jätka: 
• Mõtteviis 
• Hindamine ja abi saamine kohapeal oma kodupiirkonnas
• Lähedaste toetamise võimalus
• Juhtumikorralduse tasu on motiveeriv 
• Kogemusseminarid
Arenda
• STAR kanded ja teenusekomponentide sisestamine sellisel kujul nagu 

praegu. 
• Naerunägude tabel intellektipuude kui psüühikahäire puhul
• ISTE piloodi rakendamine asutuses elava kliendi puhul
Lõpeta
• 



LÜGANUSE



Lüganuse vallavalitsus

jätka    
EL RAHASTAMINE

KOGEMUSSEMINARID

arenda
ABIVAJAJATE MOTIVATSIOONI 

TÕSTMINE, ET PÜSIKS 
PROJEKTIS KOGU PROJEKTI 

TOIMIMISE AJA 

TEENUSTE KOMPLEKSNE 
PAKKUMINE ABIVAJAJALE 

lõpeta
?



TÜRI



ISTE PROJEKTI  IV KOGEMUSSEMINAR
TÜRI

Mis on teenusmudelis need asjad, millega võiks jätkata:
• Komponentide põhine ja ilma piirmääradeta lähenemine;
• Osaluslehed ja tegevusplaanide regulaarne ülevaatamine.

Mis on teenusmudelis need asjad, mida tuleks arendada:
• Dokumentatsioon, aruandluse esitamine, STARi kasutamine;
• Tegevusjuhendajate koolitamine oma töö lahti mõtestamiseks (planeerimine, sisulised 

tegevused, dokumenteerimine, analüüsimine).

Mis on teenusmudelis need asjad, mis ei ole vajalikud:
Meil Türil on selles osas veel liiga väge kogemusi 



TORI



TORI VALD

Jätka:    Inimese vajadusest lähtumine, isikukeskne abi ja 
paindlikkus. 
Valdkonnaülene.

Arenda: Lisakomponentide teenuspakkujate lai ring.  

Võlanõustamine või vähemalt rahadega tegelemise 
toetamine on läbivalt oluline teema. 

Lõpeta:   -



RAASIKU



Raasiku vallavalitsus
Jätka: 
• Hea, et sama teenuskomponenti saame oma klientidele pakkuda 

erinevate teenuseosutajate juures. Saame lähtuda kliendi eelistusest, 
kuidas on logistiliselt kliendile mugavam jne…

• Ka see on hea, et projektis osalejatel ei ole fikseeritud eelarvet.
• Projekti kaudu saame toetada projektis osaleja lähedasi, super!

Arenda:
• Osaluslehtede täitmine võiks teenuseosutajatele lihtsam olla. Ka meil 

oleks lihtsam kui projektis osaleja käib ühes asutuses mitme 
spetsialisti juures, aga käigud oleks kajastatud ühel osalemise lehel ja 
näiteks seda allkirjastab asutuse poolt määratud ISTE projekti 
kontaktisik. Suurem tõenäosus, et kõik osalemise lehed jõuavad 
meieni õigeaegselt.



Arenda:
• Mõned teenuskomponendid on segased ja keeruline on aru saada, 

milliseid tegevusi mingi teenuskomponent sisaldab.
• Projekti kirjelduses ei tule kogu info välja, asjad selguvad alles 

praktika käigus. 
• Kui projektis osaleja ütleb oma kohtumise aja teenuseosutajale ära 

samal päeval või ei ilmu kohtumisele, oleks õigustatud see 
teenuseosutajale kompenseerida projekti poolt

• Kui teenuseosutaja osutab 1,5h teenust ja hinnapakkumises on ka 
välja toodud 1,5h teenuse hind, siis ei peaks olema nõutud 
hinnapakkumises 1h hinna kajastamine, sest see on välja arvutatav.

Lõpeta:
• Projekti raames tehtud hindamise väljatrükki ei peaks andma 

projektis osalejale. 


