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Tervitussõnad
Helen Tähtvere, erihoolekande valdkonna juht
Mis muutub erihoolekandes ja millal? – Katrin Tsuiman
Erihoolekande eelarve ja hinnad alates 01.01.2019 – Helen Tähtvere
Erihoolekandeteenuste kulumudelid - kuidas need mõjutavad
erihoolekande teenuste hindu? – Helen Tähtvere
Päeva- ja nädalahoiuteenuse käivitamine ja uute teenuskohtade loomine – Urve Luhamets
Ööpäevaringne erihoolekande teenus autismispektrihäirega
inimestele – Helen Tähtvere ja Katrin Tsuiman
Väike paus kerge einega
Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli I pilootprojekti kokkuvõte
ja uus piloteerimine 2019 – Pille Soonmann
Erihoolekande kvaliteedijuhised – SKA kvaliteediosakond, Marie Johanson
Jooksvad teemad ja küsimused erihoolekandeteenuste osutamisel

Mis muutub
erihoolekande õigusraamistikus–
sotsiaalhoolekande seaduse muudatused 01.01.2019 ja 01.04.2019

Katrin Tsuiman
Erihoolekande nõunik

Sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus
657 SE
Riigikogus III lugemine 05.12.2018 kell 14.00

Eesmärgiks on:
• Muuta erihoolekandeteenustele saamise teekond lühemaks ja selgemaks
• Ühtlustada teenustele suunamise ja teenuste osutamise korraldust.
• Tagada erihoolekandeteenuste sihtgrupile nende toetusvajadusele vastav abimeede – õige
inimene õigel teenusel

Eelnõu muudatused jõustuvad:
01.01.2019 – muudatused, mis ei ole seotud teenusvajaduse hindamisega
01.04.2019 – muudatused, mis on seotud teenuse vajaduse hindamisega
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/4946e4f5-2d9b-4003-97febabc2b89f1ea/Sotsiaalhoolekande%20seaduse%20ja%20halduskoost%C3%B6%C3%B6%20seaduse%20muutmise%20seadus

Peamine muudatus
Teenusvajaduse hindamine SKA juhtumikorraldaja poolt
Teenusele saamiseks ei ole vajalik eelnev psühhiaatri hinnang või rehabilitatsiooniplaan

Hinnatakse inimese toetusvajadust 7 eluvaldkonnas
Inimese kohta olemasolev informatsioon kogutakse ja koondatakse struktureeritud
hindamisvahendisse 7 eluvaldkonna põhiselt:
1) sotsiaalsed suhted,
2) vaimne tervis
3) füüsiline tervis
4) hõive
5) vaba aeg ja huvitegevus
6) elukeskkond
7) igapäevatoimingud

Toetusvajadus ja tegevusplaan teenusel
 Selgub, millises eluvaldkonnas ja millisel määral on inimesel abi ja toetust vaja.
Toetusvajaduse
määr

Toetusvajadus

Toimetulek

0

Iseseisev

Ei vaja toetust.

1

Madal toetusvajadus

Toimetulek kergelt häiritud. Vajab meeldetuletust ja
nõustamist

Keskmine toetusvajadus

Toimetulek mõõdukalt häiritud. Vajab regulaarset (14 korda nädalas) juhendamist ja abi.

3

Kõrge toetusvajadus

Toimetulek raskelt häiritud. Vajab igapäevaselt
kõrvalabi ja toetust.

4

Äärmuslik toetusvajadus.

Võimetu toime tulema v tegelema. Vajab püsivalt
hooldust ja/või järelevalvet või tegevuste üle võtmist
teise isiku poolt.

2

Vastavalt toetusvajaduse määrast ja teenuse tegevustest valitakse sobiv
erihoolekandeteenus.
Teenuseosutaja lähtub tegevusplaani koostades ja teenust osutades eluvaldkondadest,
milles toetusvajadus tuvastati.

Toetusvajaduse hindamise rakendamine teenuseprotsessis

Toetusvajaduse
hindamine/ kontroll

1. Abivajava inimese
pöördumine/teavitamine/ teenuse
taotlemine

SKA JK analüüsib infot. Vajadusel
jätkatakse teenuse osutamist,
muudetakse teenust või
lõpetatakse osutamine.

5. TO hinnang in. tegevusvõimele
eluvaldkondades (sh toetusvajaduse määr),
eesmärkide täitmisele ja hinnang teenuse
jätkamise vajaduse kohta

2. Teenuse õigustatuse tuvastamine (SKA JK)
Toetusvajaduse
hindamine

3.Toetusvajaduse valdkonnast ja määrast
tulenevalt sobiva abimeetme valik

4.Abimeetme rakendamine TO poolt
(teenus, spetsialisti tegevused)

Tõenduspõhiseid meetodid,
in. personaalne detailne hindamine,
personali pädevus

Muutused alates 01.01.2019
Muudetav §

Praegune sõnastus

Uus sõnastus

§ 72 lg 3, §-des 77 ja 78,
§ 79 lg 1, 11 ja 5,
§ 80 lg 1 p 2, § 81 lg 5 ja
§ 83 lg 1 p 8
sõna "haldusleping" vastavas käändes
sõna "leping" vastavas käändes
(2) Puudujääva osa hüvitamiseks riigieelarvest esitab isik
Sotsiaalkindlustusametile taotluse koos erihoolekandeteenuse
taotlusega. Erihoolekandeteenust saav isik esitab taotluse
(2) Puudujääva osa hüvitamiseks riigieelarvest esitab
Sotsiaalkindlustusametile puudujääva osa hüvitamiseks
isik Sotsiaalkindlustusametile taotluse koos
§ 74 lg 2
riigieelarvest.
erihoolekandeteenuse taotlusega.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud halduslepingu
sõlmimisele kohaldatakse halduskoostöö seaduses sätestatut,
välja arvatud halduskoostöö seaduse §-s 5 sätestatu,
§ 77 lg 2
arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi.
Kehtetu
(1) Erihoolekandeteenuse osutaja on kohustatud:
11) hindama kolm kuud enne isiku suunamisotsuses
märgitud teenuse osutamise lõpetamise kuupäeva
saabumist isikule osutatud teenuse eesmärkide
(1) Erihoolekandeteenuse osutaja on kohustatud:
täitmist või täitmata jätmist ja isikule teenuse
11) teenuse osutamise lõpetamisel hindama kirjalikult isikule osutamise jätkamise vajadust ning esitama
suunamisotsuses seatud eesmärgi täitmist või selle
Sotsiaalkindlustusametile kirjaliku hinnangu teenuse
mittetäitmist ning esitama hinnangu koos selgitusega
eesmärkide täitmise või täitmata jätmise ja isikule
eesmärgi täitmise või mittetäitmise põhjuste kohta hiljemalt teenuse osutamise jätkamise vajaduse kohta;
§ 83 lg 1 p 11
koos viimase arvega Sotsiaalkindlustusametile;

Muutused alates 01.01.2019
Muudetav §

§ 83 lg 1 p 11

§ 84 lg 2

§ 85 lg 3

§ 86 lg 6

Praegune sõnastus

Uus sõnastus
111) teenuse osutamise lõpetamisel enne isiku suunamisotsuses märgitud
kuupäeva saabumist hindama isikule osutatud teenuse eesmärkide täitmist või
täitmata jätmist ja isikule teenuse osutamise jätkamise vajadust vahetult enne
teenuse osutamise lõpetamist ning esitama Sotsiaalkindlustusametile hiljemalt
koos viimase arvega kirjaliku hinnangu teenuse eesmärkide täitmise või täitmata
jätmise ja isikule teenuse osutamise jätkamise vajaduse kohta;
112) isiku suundumisel teise teenuseosutaja juurde edastama isiku või tema
esindaja nõusolekul uuele teenuseosutajale kirjalikult andmed isiku individuaalse
tegevusvõime hindamise tulemuste ning tegevusplaani tegevuste ja selle täitmise
kohta, koostama hinnangu koos põhjendusega tegevuskavas püstitatud eesmärkide
täitmise või täitmata jätmise põhjuste kohta ning esitama need uuele
teenuseosutajale hiljemalt isiku uue teenuseosutaja juurde asumise päeval;”;

(2) Toetatud elamise teenust, kogukonnas elamise teenust või
ööpäevaringset erihooldusteenust saama suunatud isik on
kohustatud lisaks rehabilitatsiooniplaanile esitama oma
terviseseisundi kohta tõendi, milles on märgitud ravi nõudvate
somaatiliste haiguste esinemine ning teenuseosutaja nõudmisel ka
teave nakkushaiguste esinemise kohta.

(2) Toetatud elamise teenust, kogukonnas elamise teenust või ööpäevaringset
erihooldusteenust saama suunatud isik on kohustatud esitama suunamisotsuses
nimetatud teenuseosutajale oma terviseseisundi kohta tõendi, milles on märgitud
ravi nõudvate somaatiliste haiguste esinemine ja raviarsti määratud raviskeemid
ning teenuseosutaja nõudmise korral ka teave nakkushaiguste esinemise kohta.”;

(3) Tegevusplaan koostatakse isikule erihoolekandeteenuse
osutamise ajaks ning vaadatakse üle ja vajaduse korral
täpsustatakse vähemalt üks kord aastas.
(6) Tegevusjuhendaja, kes osutab ööpäevaringset erihooldusteenust
vahetult sügava liitpuudega või ebastabiilse remissiooniga raske,
sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikule, peab lisaks
käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud nõuete täitmisele
olema läbinud käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel kehtestatud kava
kohase täienduskoolituse tööks sügava liitpuudega või ebastabiilse
remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega
isikuga.

(3) Tegevusplaan koostatakse isikule erihoolekandeteenuse osutamise ajaks. Üks
kord aastas koostatakse eelneva 12 kuu kohta kirjalik hinnang tegevusplaanis
nimetatud tegevuste täitmise ja eesmärkide saavutamise kohta. Vajaduse korral
täiendatakse või muudetakse tegevusplaani.”;
(6) Tegevusjuhendaja, kes osutab ööpäevaringset erihooldusteenust vahetult sügava
liitpuudega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga
psüühikahäirega isikule, peab lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud
nõuete täitmisele olema läbinud lõike 7 alusel kehtestatud kava kohase
täienduskoolituse tööks sügava liitpuudega või ebastabiilse remissiooniga raske,
sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikuga või omama kutseseaduse alusel
antud hooldustöötaja kutset.

Muutused alates 01.01.2019
Muudetav §

§ 96 lg 6

§ 97 lg 2 ja 4

§ 99 lg 5

§ 160 täiendatakse

Praegune sõnastus

Uus sõnastus
(6) Käesoleva seaduse § 94 lõikes 2 nimetatud tegevusi tuleb toetatud elamise
teenust saama suunatud isiku suhtes ellu viia vähemalt kaks tundi nädalas.
(6) Käesoleva seaduse § 94 lõikes 2 nimetatud tegevusi tuleb toetatud
Teenuseosutaja on kohustatud pidama arvestust tundide üle, millal isikule on
elamise teenust saama suunatud isiku suhtes ellu viia vähemalt kaks tundi toetatud elamise teenust vahetult osutatud.”;
nädalas.
(2) Hinnangu kogukonnas elamise teenuse osutamise kestuse ja
tegevuste soovitusliku sageduse kohta kuus annab ning raske, sügava või
püsiva kuluga psüühikahäire olemasolu, sealhulgas diagnoosi märgib
psühhiaater või rehabilitatsiooniteenuse osutaja Sotsiaalkindlustusametile
esitatavas kirjalikus hinnangus või rehabilitatsiooniplaanis.
Kehtetud
(4) Kogukonnas elamise teenuse osutaja tagab ühe tegevusjuhendaja
kohalolu kümne teenust saava isiku kohta väljaspool ööaega vastavalt
isikute vajadustele. Ülejäänud ajal ööpäevast tuleb tagada
tegevusjuhendaja kättesaadavus kõigile selle teenuseosutaja juures
teenust saavatele isikutele.
(5) Kogukonnas elamise teenuse osutaja tagab ühe tegevusjuhendaja
(5) Kogukonnas elamise teenuse osutaja tagab ühe tegevusjuhendaja kohalolu
kohalolu kümne teenust saava isiku kohta. Ööajal peab teenuseosutaja
kuni kümne teenust saava isiku kohta väljaspool ööaega vastavalt isikute
tagama ühe tegevusjuhendaja kättesaadavuse kõigi selle teenuseosutaja vajadustele. Ööajal tuleb tagada tegevusjuhendaja kättesaadavus kõigile selle
teenuseosutaja juures teenust saavatele isikutele.
juures teenust saavate isikute kohta.
(38) Sotsiaalkindlustusamet hüvitab kohaliku omavalitsuse üksusele väljaspool
kodu osutatava üldhooldusteenuse kulud, kui teenust osutatakse isikutele, kes
on suunatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama enne 2001. aasta 1.
jaanuari ja kelle rahvastikuregistrisse kantud elukohaks on erihoolekandeteenuse
osutaja tegevuskoht vähemalt kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega ning
kellele ei jätkata riigieelarvest rahastatava erihoolekandeteenuse osutamist.
Kulude hüvitamise tingimused ja määra kehtestab Sotsiaalkindlustusameti
peadirektor käskkirjaga.
(39) Kohaliku omavalitsuse üksus peab käesoleva paragrahvi lõikes 38
nimetatud isikute puhul lähtuma väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse
eest tasu võtmisel käesoleva seaduse
§ 73 lõigetes 2–4 sätestatud põhimõtetest.”.

Muutused alates 01.04.2019
Muudetav §

Praegune sõnastus

Uus sõnastus

(11) Erihoolekandeteenuse saamise taotluse esitamisel võib isik anda
nõusoleku erihoolekandeteenuse osutamise otsustamisel tema kohta
tervise infosüsteemis olevate psüühikahäire diagnoosi andmete
kasutamiseks; (9) Sotsiaalkindlustusametil on erihoolekandeteenuse
§ 70 täiendavad
osutamise otsustamisel isiku nõusolekul õigus saada tervise
lõiked
infosüsteemist andmeid isikule määratud psüühikahäire diagnoosi kohta.
(2) Sotsiaalkindlustusamet hindab isiku erihoolekandeteenuse vajadust,
lähtudes järgmisest:
1) eesmärgid, mille esinemisel on õigustatud erihoolekandeteenuse
11) isiku toetusvajadus, et tagada
(2) Sotsiaalkindlustusamet hindab isiku erihoolekandeteenuse vajadust, osutamine;
elukvaliteet olulistes eluvaldkondades;
lähtudes järgmisest:
2) toimetulekuvõime;
1) eesmärgid, mille esinemisel on õigustatud erihoolekandeteenuse
3) tegevusvõime;
osutamine;
4) osalusvõime;
2) toimetulekuvõime;
5) terviseseisund;
3) tegevusvõime;
6) andmed Eesti Töötukassa osutatud tööturuteenuste kohta;
4) osalusvõime;
7)töövõime hindamise käigus koostatud eksperdiarvamuses ja Eesti
5) terviseseisund;
§ 70 lg 2
Töötukassa antud töövõime hindamise otsuses sisalduvad andmed
6) andmed Eesti Töötukassa osutatud tööturuteenuste kohta.
(4) Sotsiaalkindlustusamet otsustab erihoolekandeteenuse osutamise
(4) Sotsiaalkindlustusamet otsustab erihoolekandeteenuse osutamise või
või sellest keeldumise, välja arvatud kohtumäärusega
sellest keeldumise, välja arvatud kohtumäärusega hoolekandeasutusse
hoolekandeasutusse paigutatud isiku puhul, 15 tööpäeva jooksul taotluse paigutatud isiku puhul, 40 tööpäeva jooksul taotluse ja kõikide nõutavate
§ 70 lg 4
dokumentide saamisest arvates.
ja kõikide nõutavate dokumentide saamisest arvates.
(2) Suunamisotsusesse märgitakse:
71 lg 2 p 6
6) soovitatavad tegevused eesmärgi saavutamiseks;
Kehtetu

Muutused alates 01.04.2019
Muudetav §
§ 76 lg 1

§ 76 lg 3 ja 4

§ 81 lg 3

Praegune sõnastus

(1) Käesoleva seaduse § 71 lõikes 10 sätestatud juhtudel paneb
Sotsiaalkindlustusamet erihoolekandeteenust saama õigustatud
isiku taotletud teenuse järjekorda alates erihoolekandeteenuse
osutamise otsuse tegemise kuupäevast, koostades sellekohase
nimekirja.

Uus sõnastus

(1) Käesoleva seaduse § 71 lõikes 10 sätestatud juhtudel
paneb Sotsiaalkindlustusamet erihoolekandeteenust saama
õigustatud isiku tema toetusvajadusele vastava teenuse
järjekorda alates erihoolekandeteenuse osutamise otsuse
tegemise kuupäevast, koostades sellekohase nimekirja.

(3) Sotsiaalkindlustusamet võib erihoolekandeteenuse
(3) Sotsiaalkindlustusamet võib erihoolekandeteenuse järjekorda järjekorda panna vähemalt 16-aastase teenust saama
panna vähemalt 16-aastase isiku juhul, kui see isik vastab taotletud õigustatud isiku juhul, kui tema toetusvajaduse hindamisel
erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule esitatavatele
on tuvastatud erihoolekandeteenuse vajadus.
nõuetele.
(4) Isik, kes on ööpäevaringse erihoolekandeteenuse
(4) Isik, kes on ööpäevaringse erihoolekandeteenuse saamiseks
saamiseks registreeritud järjekorda, kuid kelle
registreeritud järjekorda, kuid kelle rehabilitatsiooniplaani
rehabilitatsiooniplaani kehtivusaeg on selleks ajaks
kehtivusaeg on selleks ajaks lõppenud, kui avaneb võimalus teenust lõppenud, kui avaneb võimalus teenust saada, ja kelle
saada, võib saada erihoolekandeteenust rehabilitatsiooniplaanis
toetusvajadust ei ole veel hinnatud, võib saada
planeeritud tegevuskava alusel kuni uue rehabilitatsiooniplaani
erihoolekandeteenust rehabilitatsiooniplaanis planeeritud
koostamiseni, kuid kõige kauem ühe aasta jooksul.
tegevuskava alusel kuni toetusvajaduse hindamiseni, kuid
kõige kauem ühe aasta jooksul.
(3) Kui erihoolekandeteenust saama õigustatud isiku soovitud
teenuseosutajal ei ole vaba kohta, pannakse isik taotletud
erihoolekandeteenuse järjekorda, lähtudes käesoleva seaduse §s 76 sätestatust.

(3) Kui erihoolekandeteenust saama õigustatud isiku
soovitud teenuseosutajal ei ole vaba kohta, pannakse isik
taotletud teenuseosutaja juurde erihoolekandeteenuse
järjekorda, lähtudes käesoleva seaduse §-s 76 sätestatust.

Muutused alates 01.04.2019
Muudetav §

§ 82 lg 1

§ 83 lg 1 p 6

§ 84 lg 1 ja 3

§ 85 lg1

Praegune sõnastus

(1) Saanud teabe, et isikule osutatav erihoolekandeteenus ei vasta tema
vajadustele, on Sotsiaalkindlustusamet kohustatud kontrollima, kas isik
vastab erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule esitatavatele
nõuetele ja kas osutatav teenus vastab isiku vajadustele.
Sotsiaalkindlustusamet võib suunata isiku erihoolekandeteenuse
vajaduse hindamiseks rehabilitatsiooniplaani koostamisele või
rehabilitatsiooniplaani täiendamisele ja teenuse tulemuste hindamisele.

Uus sõnastus

”(1) Kui Sotsiaalkindlustusametini on jõudnud teave, et
isikule osutatav erihoolekandeteenus ei vasta tema
vajadustele, on Sotsiaalkindlustusamet kohustatud
kontrollima, kas isik vastab erihoolekandeteenust
saama õigustatud isikule esitatavatele nõuetele, ja
hindama, kas osutatav teenus vastab isiku vajadustele
(1) Erihoolekandeteenuse osutaja on kohustatud:
6) koostama erihoolekandeteenust saama suunatud
isikule personaalse tegevusplaani, lähtudes
teenusevajaduse hindamisel tuvastatud
toetusvajadusest eri eluvaldkondades

(1) Erihoolekandeteenuse osutaja on kohustatud:
6) koostama erihoolekandeteenust saama suunatud isikule
tegevusplaani;
(1) Erihoolekandeteenust saama suunatud isik või tema seaduslik
esindaja esitab suunamisotsuses märgitud teenuseosutajale teenuse
saamiseks rehabilitatsiooniplaani ärakirja.
(3) Rehabilitatsiooniplaani ärakirja ei tule esitada järgmistel juhtudel:
1) isik on suunatud saama igapäevaelu toetamise teenust, töötamise
toetamise teenust, toetatud elamise teenust või kogukonnas elamise
teenust ja talle ei ole koostatud rehabilitatsiooniplaani;
2) isik on paigutatud hoolekandeasutusse kohtumääruse alusel ja talle ei
ole koostatud rehabilitatsiooniplaani.
Kehtetud
”(1) Erihoolekandeteenuse osutaja peab
suunamisotsuses esitatud eesmärkide saavutamiseks
30 päeva jooksul pärast isiku saabumist teenust saama
(1) Erihoolekandeteenuse osutaja peab suunamisotsuses esitatud
koostama koos isikuga ja olemasolu korral koos tema
eesmärgi saavutamiseks 30 päeva jooksul pärast isiku saabumist
seadusliku esindajaga isikule personaalse
teenust saama koostama koos isikuga ja olemasolu korral koos isiku
tegevusplaani teenusevajaduse hindamisel tuvastatud
seadusliku esindajaga isikule tegevusplaani konkreetsete tegevuste
toetusvajadusega seotud eluvaldkondades
elluviimiseks.
konkreetsete tegevuste elluviimiseks

Muutused alates 01.04.2019
Muudetav §

§ 90 lg 2

§ 93 lg 2

§ 96 lg 2

§ 99 lg 2

Praegune sõnastus
Uus sõnastus
(2) Hinnangu igapäevaelu toetamise teenuse osutamise kestuse ja
tegevuste soovitusliku sageduse kohta kuus annab ning raske, sügava või ”(2) Hinnangu igapäevaelu toetamise teenuse osutamise
kestuse ja tegevuste soovitusliku sageduse kohta kuus annab
püsiva kuluga psüühikahäire olemasolu, sealhulgas diagnoosi märgib
psühhiaater või rehabilitatsiooniteenuse osutaja Sotsiaalkindlustusametile Sotsiaalkindlustusamet.”;
esitatavas kirjalikus hinnangus või rehabilitatsiooniplaanis.
(2) Hinnangu töötamise toetamise teenuse osutamise kestuse ja
tegevuste soovitusliku sageduse kohta kuus annab ning raske, sügava või (2) Hinnangu töötamise toetamise teenuse osutamise kestuse
ja tegevuste soovitusliku sageduse kohta kuus annab
püsiva kuluga psüühikahäire olemasolu, sealhulgas diagnoosi märgib
psühhiaater või rehabilitatsiooniteenuse osutaja Sotsiaalkindlustusametile Sotsiaalkindlustusamet.
esitatavas kirjalikus hinnangus või rehabilitatsiooniplaanis.
(2) Hinnangu toetatud elamise teenuse osutamise kestuse ja tegevuste
soovitusliku sageduse kohta kuus annab ning raske, sügava või püsiva
”(2) Hinnangu toetatud elamise teenuse osutamise kestuse ja
kuluga psüühikahäire olemasolu, sealhulgas diagnoosi märgib psühhiaater tegevuste soovitusliku sageduse kohta kuus annab
või rehabilitatsiooniteenuse osutaja Sotsiaalkindlustusametile esitatavas Sotsiaalkindlustusamet.”;
kirjalikus hinnangus või rehabilitatsiooniplaanis.
(2) Hinnangu kogukonnas elamise teenuse sisuks olevate eesmärkide,
nende saavutamiseks vajalike soovituslike tegevuste, kogukonnas elamise
teenuse osutamise kestuse ja tegevuste elluviimise soovitusliku sageduse (2) Hinnangu kogukonnas elamise teenuse sisuks olevate
eesmärkide ning kogukonnas elamise teenuse osutamise
kohta kuus annab ning raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire
olemasolu märgib psühhiaater või rehabilitatsiooniteenuse osutaja oma kestuse ja tegevuste elluviimise soovitusliku sageduse kohta
kuus annab Sotsiaalkindlustusamet.
Sotsiaalkindlustusametile esitatavas kirjalikus hinnangus või
rehabilitatsiooniplaanis.

Muutused alates 01.04.2019
Muudetav §

Praegune sõnastus

4) täisealise isiku rehabilitatsiooniplaanis on märgitud
§ 101 lg 1 p 4 ööpäevaringse erihooldusteenuse vajadus;

Uus sõnastus
4) isiku toetusvajaduse hindamisel on tuvastatud
ööpäevaringse erihooldusteenuse vajadus;
”(71) Enne 2019. aasta 1. aprilli esitatud
erihoolekandeteenuse saamise taotlusi, mille
menetlustoimingutega ei ole 2019. aasta 1. aprilliks
alustatud, menetleb Sotsiaalkindlustusamet 2019.
aasta 1. aprillist kehtivatel tingimustel ja korras.

§ 160
lisanduvad

72) Enne 2019. aasta 1. aprilli erihoolekandeteenuse
järjekorda
pandud
isikute,
välja
arvatud
kohtumääruse
alusel
ööpäevaringset
erihooldusteenust
saama
suunatud
isikute
toetusvajadust hindab Sotsiaalkindlustusamet enne
isikule suunamisotsuse väljastamist, kuid hiljemalt
2022. aasta 31. märtsil

01.04.2019 muutuvad määrused
Määrus nr 72 - Erihoolekandeteenuse osutaja kogutavate ja säilitatavate dokumentide
loetelu kehtestamine
Määrus nr 73 - Erihoolekandeteenuste taotluses esitatavate andmete koosseisu ja
taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu ning isiku omaosaluse puudujääva
osa hüvitamise taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate
nõutavate dokumentide loetelu kehtestamine
Muutub ka erihoolekandeteenuse taotluse blankett.

Aitäh!
Katrin Tsuiman
Katrin.Tsuiman@sotsiaalkindlustusamet.ee
Tel 51922331

Erihoolekande eelarve ja hinnad alates
01.01.2019
Helen Tähtvere
Erihoolekande juht

Teenusekohad 2018
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248
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Inimeste arv järjekorras kokku

Eelarve jagunemine
Eelarve liik

Eelarves vahendeid

Erihoolekandeteenused

32 248 516 €

Igapäevaelu toetamise päeva- ja
nädalahoid

3 380 000 €

Üldhoolduskulude katmine (2001.
aasta inimesed

900 000 €

Kokku

36 528 516 €

Teenuste hinnatõusud 2018-2019
Teenus

Igapäevaelu toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus (autistid)

Hinnatõus
01.01.2018

Teenuse hind alates Täiendav hinnatõus
Teenuse hind
Hinnatõus
01.01.2018
01.08.2018
alates 01.08.2018 01.01.2019

Teenuse hind
alates 01.01.2019

5%

122€

13%

137€

4%

143€

2,9%

957€

11%

1 066€

1%

1 077€

945€

11%

1050€

4%

1092€

Igapäeva elu toetamise päeva- ja
nädalahoiuteenus
Töötamise toetamise teenus

5%

101€

14%

115€

4%

120€

Toetatud elamise teenus

5%

189€

10%

208€

3%

214€

Kogukonnas elamise teenus

10%

369€

13%

415€

4%

432€

Ööpäevaringne erihooldusteenus

5%

482€

12%

538€

4%

559€

Ööpäevaringne erihooldusteenus (peremaja)

5%

529€

12%

595€

4%

619€

-

-

-

-

-

4252€

7%

724€

11%

805€

4%

837€

7%

796€

12%

892€

4%

928€

7%

724€

10%

795€

4%

826€

7%

796€

10%

859€

4%

893€

20,7%

1 118€

8%

1 209€

62%

1 955€

Ööpäevaringne erihooldusteenus (autistid)
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava
liitpuudega isikule
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava
liitpuudega isikule (peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse
remissiooniga isikule
Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse
remissiooniga isikule (peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus
kohtumäärusega paigutatud isikule

Teenuste hinnatõusud 2018-2019
Enamiku erihoolekandeteenuste maksimaalset maksumust suurendatakse
4%, et anda teenuseosutajatele võimalus tõsta teenust vahetult osutavate
isikute töötasu keskmiselt 7%.
Kohtumääruse alusel ööpäevaringse erihooldusteenuse hinnatõus Seekordne hinnatõus viib hinna kulupõhisele hinnatasemele ja tagab
kvaliteetse teenuse osutamise.

Hinnatõusu mõju tegevusjuhendaja töötasule
Teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus (autistid)
Töötamise toetamise teenus
Toetatud elamise teenus
Kogukonnas elamise teenus
Ööpäevaringne erihooldusteenus
Ööpäevaringne erihooldusteenus (peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus (autistid)
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega isikule
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega isikule (peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega isikule (10-ne peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga isikule
Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga isikule
(peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumäärusega paigutatud isikule

Teenuse Teenuse hind 2019
TJ arv
hind
(koos TJ töötasu
inimese TJ palga TJ palga
2018
tõusuga)
Hinnakasv kohta
kasv
kasv, %
137
143
6
0,10
58
6%
1 066
1 077
11
0,10
108
12%
115
120
5
0,10
47
5%
208
214
6
0,10
64
7%
415
432
17
0,31
54
6%
538
559
21
0,36
59
7%
595
619
24
0,44
54
6%
4 252
805
837
32
0,52
61
7%
892
928
36
0,65
55
6%

795

1 076
826

31

0,41

77

9%

859
1 209

893
1 955

34
746

0,65

52

6%

Erihoolekandeteenuste kulumudelid ja
teenuste hinnad
Helen Tähtvere
Erihoolekande juht

Kulumudelid - eesmärk ja põhimõtted
Alustamisel seadsime eesmärgi, et teenuste hinnad oleksid faktipõhised ja
väljendaksid SKA neutraalset arvamust. Arvutatud hindadega on võimalik teenust
osutada nii, et see vastab teenusele seatud tingimustele ja teenust raamivatele
õigusaktidele.
Teenuse hind kujuneb:
1) otseselt vajaminevatest ressurssidest;
2) ressursside kogustest;
3) koguste maksumusest.

Ressursside maksumus on ajas muutuv ja selle korrigeerimine muudab teenuse
hinda.

Tegevused hindade kujundamisel

• Teenuseosutajate sisendite hindamine, analüüs ja ühtlustamine:
Supervisioon, tervisekontroll, tööriided, administreerimis-, sõidu- ja üldkulud.

• Ressursside hinnastamine:

Turuhinnal põhineva ressursi (nt tehnika, mööbel) hinna arvestamine;

Teenuseosutajate sisendilt ressursi hinna arvestamine;

• Teenuse hinnastamine:

Erinevate kulugruppide kaupa teenuse hindade kujundamine ja erisuste arvestamine.

Teenuste kulukomponendid - personal
Tegevusjuhendaja kulu

Õendusteenus

TJ arv
TJ tööjõukulu
TJ supervisioon ja koolitus
TJ tööriietus
TJ tervisekontroll ja vaktsineerimine
Spetsialisti kabineti sisustus ja töövahendid
Spetsialisti kabinet

eur/inimese kohta
tk/inimese kohta
eur/kuus
eur/kuus
eur/kuus
eur/kuus

Õendusteenuse maht
Õendusteenuse tunnihind
Õendusteenuse klientide arv

eur/kuus
eur/kuus
eur/inimese kohta
tund/kuus
eur
tk

Spetsialisti kabineti sisustus ja töövahendid
Õendusteenuse kabinet
Õendustöötaja supervisioon ja koolitus
Õendustöötaja tööriietus

eur/kuus
eur/kuus
eur/kuus
eur/kuus

Õendustöötaja tervisekontroll ja vaktsineerimine

eur/kuus

Teenuste kulukomponendid - ressursid
Kliendi kulud

eur/inimese kohta
Kliendi elamispinna sisustus
Kliendi riided, pesud, hügieenivahendid, inkontinentstooted ja
meditsiinivahendid

Päevase tegevustoa kulud

Eraldusruumi kulu

eur/inimese kohta
eur/inimese kohta
eur/inimese kohta

Päevase tegevustoa suurus

m2/inimese kohta

Ruutmeetri kulu (haldus-, koristus-, vee-, kütte- ja elektrikulud)

eur

Päevase tegevustoa sisustus

eur/kuus

Tegevustoa tegemiseks vahendid, materjalid jms

eur/inimese kohta

Keskmine teenusel olevate inimeste arv
Eraldusruumi suurus

tk
eur/inimese kohta
m2

Ruutmeetri kulu (haldus-, koristus-, vee-, kütte- ja elektrikulud)
Voodi
Keskmine teenusel olevate inimeste arv

eur
eur
tk

Teenuste kulukomponendid – üldkulud ja administreerimine
Üld- ja administreerimisruumide kulu

Administratsiooni tööjõukulu
IKT (Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) kulud
Koolitus- ja lähetuskulu
Büroo- ja sidekulud
Transport

Üld- ja administreerimisruumide suurus
Ruutmeetri kulu (haldus-, koristus-, vee-, kütte- ja
elektrikulud)
Keskmine teenusel olevate inimeste arv

eur/inimese kohta
m2
eur
tk
eur/inimese kohta
eur/inimese kohta
eur/inimese kohta
eur/inimese kohta
eur/inimese kohta

Personali transpordikulu seoses kliendi
asjaajamistega (klient ei pea olema kaasas)
eur/inimese kohta
Kliendi transpordikulu tervishoiu-, sotsiaal-,
rehabilitatsiooni, posti-, ja finantsteenuste
kasutamisega, sh kütuse, remondi, hooldus,
sõiduvahendi kapitali- või kasutusrendi, kohustusliku
liikluskindlustuse ja kasko kulud, ka autojuhi
palgakulud.
eur/inimese kohta

Teenuste kulukomponendid – omaosalus
Kliendi elamispinna kulu

Magamistoa suurus
Elutuba/vaba aja veetmise ruumi suurus
Ruutmeetri kulu (haldus-, koristus-, vee-, kütte- ja
elektrikulud)

Klientidega seotud üldpindade kulu

eur/inimese kohta
m2
m2
eur
eur/inimese kohta

Keskmine teenusel olevate inimeste arv
Klientidega seotud üldpindade suurus
Ruutmeetri kulu (haldus-, koristus-, vee-, kütte- ja
elektrikulud)
Toitlustus (toiduainete kulud, toidu valmistamise kulud, toitlustamisega seotud personali kulud, seadmete
amortisatsioon)

tk
m2
eur
eur/inimese kohta

Tööjõukulu teenuse hinnast
Teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus (autistid)
Töötamise toetamise teenus
Toetatud elamise teenus
Kogukonnas elamise teenus
Ööpäevaringne erihooldusteenus
Ööpäevaringne erihooldusteenus (peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava
liitpuudega isikule
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava
liitpuudega isikule (peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse
remissiooniga isikule
Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse
remissiooniga isikule (peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus
kohtumäärusega paigutatud isikule

Tegevusjuhendaja
tööjõukulu teenuse hinnast
77%
65%
94%
50%
79%
71%
78%
67%
76%
54%
76%
33%

• Tööjõukulude protsent
teenuseosutajate 2017. aasta
sisendist erihoolekandeteenuste
kulumudelitesse
• Nimetatud andmed aluseks
erihoolekande eelarve prognoosimisel,
hindade tõstmisel
• Hinnatõus:
1.Tegevusjuhendajate palgatõus.
Eesmärk aastaks 2022
Tegevusjuhendajate palk 95%
õendustöötajate palgast
2.Tarbijahinna indeksi kasv

Aitäh!
Helen Tähtvere
helen.tahtvere@sotsiaalkindlustusamet.ee
Tel 5300 2295

Igapäevaelu toetamine
päeva- ja nädalahoiuteenusena
Urve Luhamets
Erihoolekandeteenuste koordinaator

IET päeva ja nädalahoiuteenuse eesmärk
 pakkuda inimesele vajalikku kõrvalabi igapäevaelu tegevustes, mis
võimaldab jätkata elamist koduses keskkonnas ja lükata edasi
ööpäevaringselt hoolekandeasutusse elama asumist
 vähendada lähedaste hoolduskoormust, et toetada nende
töötamist ja ühiskonnaelus osalemist

IET päeva- ja nädalahoiuteenuse sihtgrupp
 Raske või sügava või täpsustatud või täpsustamata vaimse
alaarenguga kodus elavale täisealisele, kellel on suur hooldusvajadus
ning kes vajab pidevat kõrvalabi igapäevaeluga seotud tegevustes ning
kes ei ole ise võimeline sooritama enese hooldusega seotud tegevusi
 Diagnooside koodid:
F72-F73 - raske või sügav vaimne alaareng
F78-79 - muu täpsustatud või täpsustamata vaimne alaareng

Tegevused teenusel
 kujundatakse ja arendatakse inimese igapäevaelu oskusi vastavalt inimese võimekusele
 juhendatakse ja abistatakse hooldus- ja hügieenitoimingutes ning eneseteenindamisel (nt riietumisel,
mähkmete ja hügieenisidemete vahetamisel, pesemisel, toitmisel)
 juhendatakse ja abistatakse inimest sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja
planeerimisel ja huvitegevustes osalemisel, viiakse läbi tugigruppide tegevusi ja toetatakse nendes
osalemist
 võimaldatakse töösarnaseid võimetekohaseid tegevusi
 nõustatakse inimese lähedasi tema tervise ja käitumisega seotud eripäradest
 tagatakse igapäevaselt toitlustamine ja ööbimise võimalus

Teenusele saamine ja teenuse kasutamine
 Esitada erihoolekandeteenuse taotlus
 Kui inimene on juba tavalise igapäevaelu toetamise teenusel või teenuse
järjekorras, ei ole vaja uut teenuse taotlust esitada
 Kehtiva reh.plaani olemasolu
 Teenusele suuname kuni üheks aastaks
 Teenust on võimalik kasutada kuni 21 (öö)päeva kuus
 Inimene tasub ise teenuseosutajale toitlustuse, majutuse, hügieeni- ja
hooldusvahendite eest.

Teenuse rahastamine
 Ühel teenuskohal saab erinevatel aegadel kohta kasutada kuni kolm inimest, kellest
igaüks saab kalendrikuus kasutada teenuskohta kuni 21 (öö)päeval
 Majutuseks peab olema tagatud kolme inimese peale vähemalt üks voodikoht
 Päevane aeg 6.00-22.00 ja öine aeg 22.00-06.00
 Inimesele osutatud teenuse eest päevasel ajal kuni 10 tundi on teenuse tasu 39 eurot
 Ööpäevaringse teenuse osutamise tasu on 50 eurot juhul, kui teenust osutatakse öisel
ajal või osutatakse teenust üle 10 tunni ööpäevas
 Inimeste poolt teenuskoha kasutamata aja eest tasutakse teenuseosutajale kasutamata
teenusekoha tasu kuni 65% teenuskoha ööpäevasest maksumusest.

Teenusekohad 2018
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Aitäh!
Urve Luhamets
Urve.Luhamets@sotsiaalkindlustusamet.ee
Tel + 372 5393 4316

Ööpäevaringne erihoolekande teenus
autismispektrihäirega inimestele
Helen Tähtvere
Erihoolekande juht

Teenuse eesmärk:
Ööpäevaringsel teenusel inimese iseseisva toimetulekuoskuste säilitamine ja arendamine ning
töösarnaste tegevuste harjutamine, tagades ööpäevaringselt turvalise elukeskkonna (pidev
järelevalve ja juhendamine) rakendades ÄK-käitumise esinemise sagedust ja intensiivsust.
Sihtgrupp:
Diagnoositud autismispektrihäire (pervasiivne arenguhäire)
raske või sügav intellektipuue,
esineb pidev ja intensiivne äärmuslikult kahjustav käitumine
tervisliku seisundi tõttu vajalik pidev järelevalve
teenuse vajadus ööpäevaringselt koos majutuse ja toitlustusega
töövõime kaotus vähemalt 80 % või tuvastatud puuduv töövõime
abi ei saa osutada teiste sotsiaalhoolekande seaduses nimetatud teenustega

Teenuse personal ja keskkond
Teenust osutatakse kuni 6-liikmelises perelaadses grupis ja eraldi teistest teenusekasutajatest
Personal:
Päevasel ajal - 6 teenuse kasutaja kohta 3 tegevusjuhendajat
Öisel ajal - 6 teenuse kasutaja kohta 2 tegevusjuhendajat
Üksuses 1 lisatöötaja - täidab nt ka kodu juhi ülesandeid
Käitumiseksperdi kaasamine teenusel kohustuslik
Töötajatel 8-tunnised vahetused
Keskkond:
Igal teenuse kasutajal oma tuba
Ühiselt kasutatakse :
Eraldi ruumi söömiseks ja garderoob/esik
Eraldi töötegevuste ruum individuaalsete töökohtadega
Orientatsioonitahvlid ja alternatiivkommunikatsioon
Välisterritoorium aiaga piiratud - kodune, aiatööde võimalus, mänguväljak

Teenuse tegevused
Kõik samad tegevused ja kohustused, mis ööpäevaringsel erihoolekandeteenusel.
Lisaks:
• Käitumiseksperti kaasamine - isiku- ja arenguprofiili, aistinguliste eripärade kirjelduse
ja ohumärkide plaani koostamisele (tegevusplaani osad)
• Tegevusplaani uuendatakse kord aastas, hinnanguid kord kvartalis ja ohumärkide plaani
1-l aastal vähemalt kord kuus
• Kõikides tegevustes kindel, rutiinne, struktureeritud päevaplaan ja sellest kinni pidamine
• Pidev järelevalve
• ÄK-käitumise olukordade dokumenteerimine, lahendamine ja analüüsimine, pidev
tegevusjuhendajate töö analüüsimine ja töötajate koolitamine.
Teenuskoha planeeritav kuumaksumus - 4252 eurot

Aitäh!
Helen Tähtvere
helen.tahtvere@sotsiaalkindlustusamet.ee
Tel 5300 2295

Isikukeskne erihoolekande
teenusmudel kohalikes
omavalitsustes
Pille Soonmann
Projekti juht

Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused

Isikukeskne teenusmudel
Eesmärk testida uut vajaduspõhist abi osutamise süsteemi, kus psüühika- ja intellektihäirega
inimestele ning nende lähedastele korraldab abi kohalik omavalitsus.
Erinevus võrreldes olemasoleva erihoolekande teenuste süsteemiga:
 Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevuste osutamise vajaduse saavad otsustada ja
korraldada KOV ise
 Tegevusi planeeritakse inimese terviklikest vajadustest lähtuvalt
 Sekkuda saab õigeaegselt ja kiirelt (puuduvad teenuse järjekorrad)
 Abimeetmete korraldus ja rahastus on terviklik, ühes kohas ja inimesele lähedal

Projekt 2017 - 2018
 Osales 8 kohalikku omavalitsust

Tallinn
Keila
Haapsalu
Jõhvi

Otepää
Märjamaa
Põhja-Sakala
Põhja-Pärnumaa

 Kokku 42 inimest
 Kokku 19 teenuse pakkujat
Pilootprojekti järgselt toimus:
 Mõjuanalüüsi läbiviimine
 Teenusmudeli rakendamist takistavate põhjuste kaardistamine ja mudeli täiendamine
 Isiklike eelarvete kujunemise ja kasutatud ressursside analüüsimine
 Esmase toetusvajaduse hindamise instrumendi sobivuse analüüsimine

Baastoetuse teenuskomponentide osutamine
Baastoetuse teenuskomponente osutati kokku järgmiselt:
Personaalne tugi

4327 h

55 665,70 €

Võrgustiku töö koordineerimine

1532 h

22 454,00 €

858 h

12 723,40 €

Individuaalne toetusvajaduse hindamine,
tegevusplaani koostamine, toetuse järjepidev
planeerimine ja korraldamine
Baastoetuse teenuskomponente osutasid:
 Tugiisikud
 Sotsiaaltöötajad
 Sotsiaalpedagoogid
 Tegevusjuhendajad

 Vanemtegevusjuhendajad
 Sotsiaalmaja juhatajad
 Sotsiaalnõunik
 Lastekaitsespetsialistid

Teenuskomponentide tunnihinnad olid keskmiselt 13,00 € - 15,00 €.

Lisatoetus teenuskomponentide osutamine
 Kõige suuremas mahus osutatud teenuskomponent

Rakendus tegevuskeskustes IP

1700h

541,50 €

Personaalne toetus abist keeldumise korral

78h

4161,15 €

 Kõige kallimaks osutunud teenuskomponent

 Kõige väiksemas mahus osutatud teenuskomponendid (8)
Psühholoogilise nõustamine perele
1h
Teavitustöö kogukonnas
1h
Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks
1h
Mentorlus õppimisel
1h
Elamispind
1h
Sobiva elamispinna korraldamine
1h
Kolimisplaan/üleminekuplaan
1h
Transpordi kasutamise planeerimine ja harjutamine
1h
Toitlustamise korraldamine
1h

20,00 €
13,00 €
24,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
15,00 €
13,00 €
13,00 €

Isiklikud eelarved 2017 - 2018
KOV

MIN maksumus aastas

MAX maksumus aastas

Haapsalu

1287 €

4082 €

Jõhvi

231 €

Keila

472 €

4075 €

Märjamaa

475 €

4850 €

Otepää

1185 €

2880 €

Tallinn

1850 €

8184 €

Põhja-Sakala

885 €

2710 €

Põhja-Pärnumaa

824 €

6385 €

Keskmine kuu isiklik eelarve 200€ - 400€

Positiivne tagasiside ja uue projekti muudatused
Positiivne tagasiside eelmisest projektist:
• Abi osutatakse tegevuste põhiselt mitte teenustena
• Inimesele lähenetakse vajaduspõhiselt
• Koheselt saab toetust pakkuda ka lähedastele
• Abimeetmete pakkumine on kompaktne – rehabilitatsiooni ja erihoolekande teenuse tegevused ei
kattunud.
• Üks hindamine, üks tegevusplaan - üks terviklik abimeetmete korraldus ja vastutaja
Uus projekt toob endaga kaasa olulised muudatused:
• Parendame teenusmudelit ja selle rakendamise korraldamist saadud tagasiside põhjal.
• Projekti on osalema planeeritud kokku 500 inimest
• Uue projekti kestus – 2 aastat
• KOVidesse lisaks juhtumikorraldaja töökoht

Isikukeskne lähenemine

Isikukeskne lähenemine

Baastoetus

Lisatoetus

• Teenuste planeerimine ja plaani elluviimise tagamine
• Spetsialisti konsultatsioon teenuse planeerimiseks
• Personaalne toetus (1) – valdkondade ülene
• Pere toetamine (4)
• Sotsiaalsed suhted (1)
• Vaimne tervis (5)
• Füüsiline tervis (3)
• Hõivatus (4)
• Vaba aeg ja huvitegevus (1)
• Eluase (2)
• Igapäevaeluga toimetulek (1)

Lisatoetuse teenuskomponendid
Personaalne toetus:
• Personaalne toetamine erinevates eluvaldkondades
Toetus perele:
• Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia • Kogemusnõustamine
• Intervallhoid
perele
• Pere nõustamine ja koolitus
Sotsiaalsed suhted:
• Sotsiaalsete suhete toetamine

Lisatoetuse teenuskomponendid
Vaimne tervis:
• Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamine
• Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamine
• Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia
• Kogemusnõustamine
• Riski- ja probleemse käitumise juhtimine
Füüsiline tervis:
• Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus
• Füüsilise aktiivsuse toetamine
• Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks

Lisatoetuse teenuskomponendid
Hõivatus:
• Töötamise toetamine
• Töö- või rakendustegevuse toetamine
spetsiaalselt kohandatud keskkonnas

• Õppimise toetamine
• Rakendus kogukonnas

Vaba aeg ja huvitegevus:
• Vaba aja ja huvitegevuse toetamine
Eluase:
• Elamispind
Igapäevaeluga toimetulek:
• Igapäevaelu toetamine

• Toetus elukoha vahetamisel

Toetusvajaduse valdkond Toetusvajaduse aste

Sotsiaalsete suhete
säilitamine, taastamine
või loomine

3

Vaimne tervis:
psüühikahäirest
tulenev mõju
käitumisele

Hõivatus

3

2

Pikaajaline eesmärk

Reinul on toetavad
suhted pere ja
naabritega

Vaimne tervis
võimaldab hakkama
saada igapäevaeluga
võimalikult iseseisvalt

Rakenduse leidmine,
mis aitaks Reinul end
vajalikuna tunda

Alaeesmärk

Reinu motiveerimine
naabritega heade suhete
loomiseks

Saab hakkama oma
emotsioonidega

Reinul on jõukohane
regulaarne rakendus

Teenuskomponent

Personaalne
tugi

Riski- ja
probleemse
käitumise
juhtimine

Töö
toetamine
kohandatud
keskkonnas

Ootused teenusepakkujalt

 Tegevusplaani koostamine
 Baastoetuse teenuskomponentide pakkumine
 Lisatoetuse teenuskomponentide pakkumine
 Teenuskomponentide hinnastamine

Aitäh!
Pille Soonmann
Pille.Soonmann@sotsiaalkindlustusamet.ee
Tel 5385 4488

Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused

Erihoolekandeteenuse kvaliteedijuhis
Marie Johanson
Sotsiaalkindlustusamet
05.12.2018

ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused
2014-2020“
alapunkt 2.3.3 „Eesti hoolekandeteenuste
kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste
koolituste, konsultatsioonide ja
kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning
rakendamise kaudu“

Kvaliteedipõhimõtted
Sotsiaalhoolekande seadus § 3 lõige 2
• isikukesksus
• teenuse võimestav iseloom
• tulemustele orienteeritus
• vajaduspõhine lähenemine
• terviklik lähenemine
• isiku õiguste kaitse
• kaasamine
• töötaja pädevus ja eetika
• organisatsiooni hea töökorraldus ja kvaliteetne juhtimine

Eesti sotsiaalteenuste üldine kvaliteedijuhis
 Aluseks Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteediraamistik ja Euroopa
vabatahtlik sotsiaalteenuste kvaliteediraamistik
 2013. aastal läbiviidud laiaulatuslikus sotsiaalvaldkonna analüüsist tuli
välja vajadus kirjeldada sotsiaalteenuste kvaliteedi ühtseid põhimõtteid.
 Ühtne arusaam on abiks nii poliitika kujundajatele, valdkonna arendajatele,
rahastajatele kui ka teenuse osutajatele. Kvaliteedipõhimõtted on
abivahendiks ja ühtsete arusaamade kujundamise aluseks kõigile
sotsiaalteenuste korraldajatele, pakkujatele ja kasutajatele, kes tahavad
saada, pakkuda ja arendada kvaliteetseid teenuseid.

ISIKUKESKSUS
INIMESEKESKSED TEENUSED – individuaalsed
vajadused, muutuvad vajadused, kaasamine
TEENUSE OSUTAMISE KESKKOND – füüsiline ja
sotsiaalne
keskkond,
võimestav
keskkond,
orienteeritud püstitatud eesmärgi saavutamisele
KÄTTESAADAVUS – info edastamine, arusaadavalt,
abistamine valikute tegemisel, aja- ja asjakohane
info

EESMÄRK

JUURDEPÄÄSETAVUS – inimese eripärad, ligipääs
teabele, füüsiline juurdepääs
TASKUKOHASUS
–
maksevõimekus,
finantseerimisvõimalused, omaosalus

TEENUSE VÕIMESTAV ISELOOM
INIMESE VÕIMESTAMINE – inimese julgustamine,
reaalsete vajaduste sõnastamine
Inimene teadlik oma õigustest,
kohustustest ja vastutusest

võimalustest,

Eesmärgi seadmisel võimetega arvestamine
Iseseisva arengu toetamine

EESMÄRK

Regulaarne hindamine ja tagasiside andmine

TULEMUSTELE ORIENTEERITUS
EESMÄRKIDE SEADMINE – teenuse kasutamise
eesmärk, inimese kaasamine
Eesmärk – saavutatavad, mõõdetavad, kindel ajaraam,
vastutajad
TULEMUSTE JA MÕJU HINDAMINE – regulaarne
hindamine,
inimese
kaasamine,
tulemustest
teavitamine, vajadusel eesmärgi muutmine

EESMÄRK

Teenusega rahulolu hindamine –
küsimustikud,
rahuolu
uuringud,
avaldamine, parendustegevused

tagasiside
tulemuste

VAJADUSPÕHINE LÄHENEMINE
VAJADUSPÕHINE TEENUS –
Teenuse planeerimine ja osutamine:
inimeste tegelikud – individuaalsed vajadused;
tugevused ja nõrkused;
eesmärgid;
ajakohaste meetodite kasutamine
Teiste teenuste ja nende mõjuga arvestamine,

EESMÄRK

Tegevuste ja ajakohasuse hindamine
Regulaarsus

TERVIKLIK LÄHENEMINE
TERVIKLIK LÄHENEMINE – inimese füüsilised,
intellektuaalsed, sotsiaalsed vajadused
Koostöö inimese lähikondsetega ja elukeskkonnaga
arvestamine, teiste teenuseosutajatega, teenuse
planeerimine

EESMÄRK

SUJUV TEENUSTE KORRALDUS – info sobivaima
teenuse ja teenuseosutaja kohta, teenusele
sisenemine ja väljumine, teenuseosutaja vahetamine,
teenuste dubleerimise vältimine
Koostöö kogukonna ja võrgustikuliikmetega

ISIKU ÕIGUSTE KAITSE
INIMESE ÕIGUSED – teenuse osutamisel lähtutakse
sotsiaalkaitse põhimõtetest
Inimese privaatsuse ja turvalisuse tagamine
Tagatakse inimõiguste kaitse
Inimese võimalus anda tagasisidet teenusele

EESMÄRK

Teenusel olev inimene = võrdväärne partner

KAASAMINE
KAASAMINE – inimene kaasamine
Teenuse planeerimisse
Arendamisse
Tulemuslikkuse hindamisse
Lähikondsete kaasamine

EESMÄRK

VÕRGUSTIKUTÖÖ
Koostöö partneriga
Teenuseosutajatega
Lähikondsetega
Isikukesksete ja integreeritud teenuste
osutamine
Abistamine sobivaima teenuse leidmisel

TÖÖTAJA PÄDEVUS JA EETIKA
TÖÖTAJA PÄDEVUS – tagatakse tööks
vajalikud pädevused ja oskused
Töötajad teavad oma rolli, ülesandeid,
vastutust
Koolitus-arenguvajaduste hindamine
Organisatsiooni põhiväärtuste järgmine
Meeskonnatöö põhimõte

EESMÄRK
EESMÄRK

TÖÖTAJA EETIKA –
Töötajad on informeeritud
Eetikanormide järgmine

ORGANISATSIOONI HEA TÖÖKORRALDUS
JA KVALITEETNE JUHTIMINE
JUHTIMINE – missioon, visioon, väärtused
Tegevuste regulaarne planeerimine, eesmärgistamine
Tulemusnäitajate määratlemine
Hindamine, analüüsimine,
Parendusettepanekud
Koostöö kogukonnaga
Töötajate rollid, kohustused, vastutus

EESMÄRK

TÖÖTINGIMUSED- JA KESKKOND –
Tagatakse keskkonna vastavus töökeskkonna
nõuetele ja teenuse eesmärgile
Füüsiline ja vaimne turvalisus
Vajalikud töövahendid
Töökeskkonnaga seotud riskide hindamine

Tänan tähelepanu eest!

Marie Johanson
Marie.Johanson@sotsiaalkindlustusamet.ee

Jooksvad teemad ja küsimused
erihoolekandeteenuste osutamisel

Helen Tähtvere
Katrin Tsuiman

Töötamise toetamise teenuse nõuete täitmine
2017-2018 järelevalvete käigus tuvastatud SHS § 93 lg-te 3 ja 5 rikkumised:
- lg 3 teenuse osutaja peab leidma teenust saama suunatud isikule sobiva töö
vähemalt ühe aasta jooksul pärast isikule teenuse osutamise alustamist.
- lg 5 teenuse osutaja teavitab Sotsiaalkindlustusametit lõikes 3 nimetatud tähtaja
möödumisest, misjärel Sotsiaalkindlustusamet tunnistab edasiulatuvalt kehtetuks
haldusakti, millega isik töötamise toetamise teenust saama suunati.
• 1 a möödumisel, kui inimesele ei ole sobivat tööd leitud, puudub õiguslik alus
teenuse osutamise jätkamiseks.
• Inimene saab jätkata töösamaste tegevuste tegemist IET-l või nt PKT-l.
• Kui teenuseosutaja osutab esitab 1 a möödumisel TTT eest arve, on see alusetu
arve esitamine
• esitatakse tagasimakse nõue.

Teenuseosutaja lepingulised kohustused

• Kohustused, mis on reguleeritud osapoolte vahel sõlmitud
lepinguga ja ei tulene erihoolekandeteenuse osutamisel
seadustest.
• Lepingu allkirjastamisega võtab teenuseosutaja endale
kohustuse täita ka neid tingimusi.
• Lepinguliste kohustuste täitmise kontrollist saavad tulla
sisendid järelevalve teostamiseks.

Lepingulise kontrolli teemad

Kirjaliku
kokkulepp
e
sõlmimine
inimesega
teenuse
saamisek
s ja
osutamise
ks

Esitada iga
kalendrikuu 7.
kuupäevaks:
• koondarve
eelmisel
kalendrikuul
osutatud
teenuse eest;
• koondarve
omaosaluse
puudujääva osa
riigieelarvest
hüvitamise
kohta eelmisel
kalendrikuul

Jooksval
kalendriaastal
osutatud
erihoolekande
-teenuste eest
esitamata
arvete
esitamine
hiljemalt 16.
detsembriks

Teavitamine
muudatustest
erihoolekandeteenust
saavate isikute
nimekirjas kui
see toimub
peale
detsembri arve
esitamist,
järgneva aasta
7. jaanuariks

Teavitamise kohustus:
• Surm koos põhjusega,
omavoliline lahkumine,
vägivallaakti sooritamine või
vägivalla või õnnetuse ohvriks
langemine
• Teenuselt ajutiselt lahkumisest,
kui teenuse arve sisaldab
teenuselt ajutiselt kuni 2 kuuks
lahkunud inimese kulusid.
• teenuse tingimuste erisused, mis
ei tulene teenustele kehtestatud
kriteeriumitest (majutus,
toitlustus ja muud teenuse
tegevused)
• 1. jaanuariks algaval aastal
kehtivad majutuse ja
toitlustamise hinnad

Alates 2. kuust
edastada
kinnitus inimese
statsionaare
tervishoiuteenus
e saamise kohta.
Vajalik teenuse
kulude
arvestamiseks

Teavitamise kohustuse täitmine
Igal teenuseosutajal on oma juhtumikorraldaja
Info SKA kodulehel: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-jahoolekanne/erihoolekandeteenused/juhtumikorraldajate-kontaktandmed
Teavitada tuleb taasesitamist võimaldaval viisil oma juhtumikorraldajat:
• Inimese surmast koos põhjusega
• Omavolilisest lahkumisest
• Vägivallaakti sooritamisest
• Vägivalla või õnnetuse ohvriks langemisest
• Teenuselt ajutiselt lahkumisest, kui teenuse arve sisaldab teenuselt ajutiselt kuni 2 kuuks
lahkunud inimese kulusid.
• Teenuse tingimuste erisused, mis ei tulene teenustele kehtestatud kriteeriumitest
• 1. jaanuariks algaval aastal kehtivad majutuse ja toitlustamise hinnad

Erihoolekande lepinguline kontroll
Lepinguline kontroll toimub:
Jooksvalt teenuseosutamise käigus teenuseosutaja ja SKA omavahelise
suhtlemise käigus kohustuste täitmise kohta laekuva info põhjal
Riikliku järelevalve käigus tuvastatud lepinguliste kohustuste rikkumise
kohta laekunud info põhjal

Abivahendid hoolekandeasutuses (1)
• Alates 1. jaanuarist 2019 jõustub SHS muudatus, mille järgselt on
hoolekandeasutustes elavatel inimestel võimalus sama põhimõtte
alusel saada laiendatud ring abivahendeid soodustusega nagu
nendel, kes elavad kodus.
• Vastavad muudatused tehakse ka abivahendite loetelus, mis
jõustuvad 1. jaanuar 2019.

Abivahendid hoolekandeasutuses (2)

• Muudatus puudutab inimesi, kes viibivad:

- üldhooldusteenusel;
- kogukonnas elamise teenusel, kui teenust osutatakse
rohkem kui kümnele erivajadusega isikule;
- ööpäevaringsel erihooldusteenusel (erand inkontinentsustooted).

• Muudatus ei puuduta abivahendeid, mis otseselt
seotud hooldusteenuse osutamise või teenuse
osutamiseks kasutatava hoonega;

Abivahendeid, mis on otseselt seotud hooldusteenuse
osutamise või teenuse osutamiseks kasutatava hoonega (1)
1. toode, mis hõlbustab eelkõige hooldaja tööd, mitte inimese
individuaalset hakkamasaamist;

(nt loetelust: libistamislauad ja –matid, libilinad, tõsterihmad ja – rakmed, lingtõstukid, lingtõstuki
kehatoed, söögipõll)

2. toode, mis on seotud teenuse osutamiseks kasutatava hoone
turvalisuse või sellele ligipääsetavuse tagamisega;

(nt loetelust: keskkonnahäiresüsteemid, mittelibisevad alused,

kaasaskantav kaldtee)

3. toode, mis on vajalik hooldusteenusel viibivale isikule
hügieenitoimingute tegemise tagamiseks;

(nt loetelust: tualetitool, poti- ja dusitool, potikõrgendus, vanni- ja dusitool, vanni, duši- ja
mähkimislauad, siibrid)

Abivahendeid, mis on otseselt seotud hooldusteenuse
osutamise või teenuse osutamiseks kasutatava hoonega (2)
4. toode, mis on ette nähtud rahvatervise seaduse alusel kehtestatud
määruses ohutu ja tervist toetava teenuse osutamiseks või toode, mis
asendab teenuse osutamiseks ette nähtud toodet või vahendit, kui see
vastab paremini hooldusteenusel viibiva isiku vajadustele;
(nt loetelust: voodilaud, valgusti, elektriline voodi, lamatiste madrats, imavad aluslinad, sh
aluslinad)

pestavad

5. hoone külge kinnitatav või teisaldatav toode, mis hõlbustab asutuses
liikumist
(nt. tugikäepidemed ja tugipuud, hingedega tugipuud, tugikäepidemed, teisaldatavad
käsipuud tõusmiseks)

Abivajavast inimesest teavitamise kohustus
SHS § 13. Abivajadusest teatamise kohustus
Abi vajava isiku perekonnaliikmed, kohtunik, politsei, prokurör,
hoolekande-, tervishoiu- ja haridusasutuse töötaja ja teised isikud on
kohustatud teatama sotsiaalhoolekannet vajavast isikust või
perekonnast isiku või perekonna viibimiskoha järgsele kohaliku
omavalitsuse üksusele.
Abivajadus on ka olukord, kui inimene võib vajada eestkostet või mõni
muu olukord, mida ei saa lahendada teenuseosutamise tegevustega.

Erihoolekande statistiliste aruannete vormide muudatused
2018 a andmete esitamisel ei ole vaja enam täita tabeleid, mis puudutasid:
• puuet
• töövõimetust
• pensioneid
• diagnoose
Andmed võetakse riiklikest andmebaasidest.
Arendame suunda, et aruandeid tuleb esitada vaid nende andmete kohta, mida ei ole
võimalik saada riiklikest andmebaasidest (nt riigieelarve välistel kohtadel olevate in
kohta).
Sotsiaalkaitseministri määrus nr 28 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete
koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord“ Lisa 14
Erihoolekandeteenused
https://www.riigiteataja.ee/akt/125042018013?leiaKehtiv

Rahvastikuregistris (RR) omavalitsuse täpsusega elukoha andmed
• 01.01.2019 jõustub uus Rahvastikuregistri seadus (25.10.2017, RT I, 17.11.2017)
•
•

https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017001
§ 68 sätestab inimese kohustuse tagada oma elukoha andmete õigsus RR-s.
Lisaks ka alaealiste laste ja eestkostetavate aadressi olemasolu ja õigsuse.

• Elukoha andmete korrastamise kohustus on seaduse kohaselt inimesel, kuid KOV
saab sellele kaasa aidata.
• Siseministeerium on edastanud KOV-dele andmed nende territooriumil KOV
täpsusega elukohta omavatest isikutest.
• Ka alates 01.01.2019 võib inimesele jääda KOV täpsusega elukoht, kui KOV on ise
selle kande teinud või selle kinnitanud.
• KOV täpsusega elukohale peab lisanduma viibimiskoha aadress, nt
hoolekandeasutuse aadress.
• Elukoht ja viibimiskoht on kaks eraldi asja. Viibimiskoht on lisaks RR-i kantud
elukohale.

Erihoolekandeteenus inimestele, kes ei sobi teenusele
SKA-l järjest raskem leida „sobivaid“ inimesi teenuskohtadele. Teie teenuskohad jäävad täitma.
Kes osutab teenust sellele sihtgrupile?
Täidetud on tavaliselt ööpäevaringse erihoolekandeteenuse kasutamise õigustatuse kriteeriumid
- ÖK teenuselt väljuvad inimesed
- Sundravi teenuselt väljuvad inimesed
- Teised pisut rohkemat tähelepanu või pikemat kohanemisaega vajavad inimesed, kellele ei
ole veel eraldi rahastusega diagnoosipõhist teenuseliiki loodud.
- Inimesed, kes ei ole kellegi sihtgrupp
Kas inimene ei sobi teenusele? Või ei tule teenuseosutaja toime endale võetud kohustustega?
Teenuse osutamise leping on sõlmitud, et osutada erihoolekandeteenust. On võetud
kohustused sihtgrupile teenust osutada. Tuleb mõelda, mida vaja arendada, et kasvaks julgus ja
areneksid oskused ka teenuseosutajal, mitte ainult inimesel.

Erihoolekande teemad SKA kodulehel
Eraldi alateema - Erihoolekandeteenuse osutajale

Erihoolekande teemad SKA kodulehel (2)
Alateema alla paneme materjalid, mis on suunatud teenuseosutajatele
• Kokkuvõttev hinnang erihoolekandeteenuse osutamise ja inimese
toetusvajaduste kohta
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/erihoolekandeteenuse-osutajale

• Tegevusplaanide näidisvormid
• Muud teenuseosutamisega seotud vormid ja näidised – nt ÄK-käitumise
juhtumi registreerimise vorm

Erihoolekande teemade juurde tuleb kvaliteetse erihoolekandeteenuse kokkuvõte
Veebruaris saadame teenuseosutajatele küsimustiku:
Inimesele lihtsas keeles oma teenuste kvaliteedipunktide kirjeldamine.

Teenuseosutamise kokkuvõte ja hinnang inimese abivajadusele
• Kas on vaja teenuse lõpus teha kõikide eluvaldkondade kohta hinnang,
kui osutati ainult 1 toetavat teenust?
• „JAH“
Erihoolekandeteenuste kvaliteedijuhendi kriteeriumid:
• vajaduspõhine ja terviklik lähenemine, sujuv teenuste korraldus
Olles inimesele teenust osutanud tuleb ühe teenuseosutamise perioodi
lõpus hinnata terviklikult inimese võimalikku toetusvajadust ja
tegevusvõimet.
Sellele tuginedes saab teha oma kokkuvõtte ning esitada oma hinnang ja
arvamus edasiste võimalike teenuste või tegevuste osas.
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