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Valitsuskabineti 21.09.2017  
memorandum
1. Tõsta toetusfondis kohalike ülesannete täitmiseks antavad
sihtotstarbelised toetused hiljemalt aastaks 2021 ümber kohalike
omavalitsuste tulubaasi, jaotades vastavad vahendid tulumaksu
ja tasandusfondi (üldotstarbelise toetuse) kaudu ja indekseerides
seejuures tasandusfondi lisatavate vahendite kasvu.

2. Vastavatel valdkonna ministeeriumidel teha analüüs puudega
inimeste perioodiliste toetuste, /…/ja maakondlike
arenduskeskuste tegevuste võimaliku üleandmise kohta kohaliku
omavalitsuse üksustele. Analüüsi tulemused esitada
Rahandusministeeriumile hiljemalt 2018. aasta IV kvartaliks.



VV tegevuskava aastaks 2018

• Puudega inimeste toetuse ja teenuste analüüs

Eesmärk on luua integreeritud sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuteenuste
süsteemi kontseptsioon, mis hõlmab puude raskusastme
määramist, puudega inimeste vajaduste terviklikku hindamist
ning teenuste ja toetuste integreeritud osutamist n-ö "ühe ukse"
kaudu. Süsteemi peab toetama rahastuse mudel, mis toetab toetuste
ja teenuste vajaduspõhist pakkumist kohalikul tasandil ning võimaldab
riigil pakkuda tuge KOV-dele ja klientidele, kui kliendi abivajadus on
spetsiifiline, harvaesinev või rahaliselt äärmiselt kulukas.

Tähtaeg: 2018. aasta II poolaasta: alusanalüüsi valmimine / 2018.
aasta detsember: kontseptsiooni esitamine Vabariigi Valitsusele.



Erivajadusega inimeste poliitika
põhimõtete ja abistamise kaasajastamine

EESMÄRK

Erivajadusega laste, vähenenud töövõimega tööealiste ja
erivajadusega eakate vajaduspõhise abi korraldamine läbi
sotsiaal-, tervishoiu- tööturu- ja haridusvaldkonna teenuste ja
toetuste integreerimise keskvalitsuse ja kohalikul tasandil.

TULEMUS

Erivajadusega inimeste elukaare ülene teenuste ja toetuste
korraldus ning rahastus, mis lähtub erivajadusega inimese
hinnatud abivajadusest ja tagab võimetekohase toimetuleku ning
osalemise töö-, haridus- ja ühiskonnaelus.



Mida plaanime teha? 1

• Erivajadusega inimesele puude raskusastme määramise korrastamine ja
kooskõlla viimine PIK sisuliste eesmärkidega, st puude määramise eeldus
on funktsiooni puudujääk, mis takistab osalus- või sooritusvõimet;

• Erivajaduse või puude ja abi andmise seostamine isiku tegeliku
vajadusega st isiku toimetuleku toetamine või osalus- või sooritusvõime
kompenseerimine;

• Abivajaduse hindamisel ja osutamisel subsidiaarsus põhimõtte
kohaldamise juurutamine. Erinevate valdkondade haldusotsuste
asendamine keskse hindamissüsteemiga, mis on kliendikeskse
lähenemisega kliendi, klienti kaasav ja osalus- ning sooritusvõimet
kompenseeriv;

• Kliendi toetamise planeerimine kogu elukaare vältel, paneeritud
üleminekud lapseeast tööikka, tööeast vanaduspensioniikka;



Mida plaanime teha? 2

• Hariduslikust-, meditsiinilisest- ja sotsiaalsest erivajadusest tuleneva
osalus- või sooritusvõime kompenseerimine valdkondade ning
haldustasandite üleselt integreeritud hindamise ja teenuste või
toetuste määramise kaudu;

• Subjektiivse õiguse tagamine abi saamisel. Riigi, kohaliku
omavalitsuse ja isiku ning tema lähedaste kohustuste ja ülesannete
ulatuse defineerimine;

• KOV ja keskvalitsuse ülesannete piiritlemine ja nende rollide
täitmiseks eelduste loomine (kompetentsid, koolitus, haridus,
juhised, supervisioon…);

• Ühtsed standardid KOV-dele abi osutamiseks, mis tagavad kohaliku
autonoomia rakendamise ja isiku toimetuleku toetamise ning osalus-
või sooritusvõime kompenseerimine.



Lapse abivajaduse 

hindamine juhtumikorralduse 

vajaduse tuvastamiseks

Hindab: KOV 

lastekaitsetöötaja

Metoodika: välisriikide 

praktikal tuginev, 

määratletud valdkonnad, 

mida tuleb lapse  hinnata ja 

juhtumiplaanis kajastada

Andmed KOVi valduses 

STARis

Lapse SRT vajaduse 

hindamine

Hindab: KOV 

lastekaitsetöötaja

Metoodika: lapse heaolu 

valdkondades puudujääkide 

tuvastamine 

Andmed KOV valduses 

STARis

SR teenuseosutaja poolne 

hindamine rehaplaani 

koostamisel

Hindab: REHA meeskond

Metoodika: väga erinevatel 

metoodilistel alustel 

Tulemused kajastuvad 

rehaplaanis. 

Tuvastatud teenuse vajadus

99,69%

Hindamise kulu aastas 1 112 

950€

Andmed teenuseosutajal.

Haridusliku erivajaduse hindamine

Hindab ja koostab: haridusasutus + 

Rajaleidja

Lasteaias, koolis on lapse 

individuaalse arengu jälgimise kaart ja 

õpilase individuaalse arengu kaart.

Metoodika: määratletud valdkonnad -

eripedagoogika, logopeedia, 

psühholoogia, sotsiaalpedagoogika

Andmed: haridusasutus, lapsevanem, 

Rajaleidja kliendihaldussüsteem 

(KHS)

Sõltuvalt hindamistulemustest 

suunatakse vajadusel Rajaleidja 

juures tegutsevasse 

nõustamiskomisjoni sobiva õppevormi 

soovitamiseks (õppekava, eriklass või 

lasteaias erirühm).

Kutsevaliku hindamine

Hindab: Rajaleidja, Töötukassa

Metoodika: karjäärinõustajatel on 

litsentseeritud testid 

isikuomaduste hindamiseks

Andmed: noore, Rajaleidja, 

Töötukassa valduses

Alaealiste õigusrikkujate kriminogeensete 

riskide ja retsidiivsuse hindamine 

(riskihindamine)

Hindab ja koostab: Viru vangla (noored 

ainult seal), kriminaalhooldus

Metoodika: määratletud valdkonnad

Andmed: Justiitsministeeriumi 

andmebaas ja  infosüsteem (VangIS, 

KHIS)

Hindamise tulemusena koostatakse 

individuaalne täitmiskava.

Lapse alushariduse toetamine ja 

koolivalmiduse hindamine koolieelses 

lasteasutuses

Hindab ja koostab: koolieelne 

lasteasutus, õpetaja või tugispetsialist

Metoodika: määrateletud valdkonnad, 

laste oskuste tase neis valdkondades

Andmed: lapsevanemal, lapse õpetajatel

Hindamise tulemusena koostatakse 

koolivalmiduse kaart.

Lapse arengu hindamine 

lasteasutustes

Hindab: koolieelne lasteasutus, 

õpetaja või tugispetsialist

Metoodika: määrateletud 

valdkonnad, laste oskuste tase 

neis valdkondades

Andmed: lapse õpetajatel

Selle põhjal toimuvad 

arenguvestlused.

Terviseseisundi hindamine 

Hindavad: eriarstid 

diagnoosi panemisel, laste 

vaimse tervise keskuse 

spetsialistid,.

Metoodika:  

erialaspetsiifiline

Andmed Tervise 

Infosüsteemis (TIS)

Puude raskusastme hindamine

Hindab: SKA

Metoodika:  SKAs välja 

töötatud, hinnatakse 

igapäevase kõrvalabi, toetuse 

ja järelevalve vajadust.

Andmed SKAs. 

Puudega lapse 

hooldusvajaduse hindamine 

(hooldaja toetuse saamiseks)

Hindab: KOV 

lastekaisetöötaja 

Metoodika: tugineb SoM-i

poolt 2009 välja töötatud 

instrumendil, hinnatakse 

igapäevase kõrvalabi, 

toetuse ja järelevalve 

vajadust ning kas selle tõttu 

ei ole vanemal tööturul 

osaleda

Andmed: KOV valduses 

(STAR?)

LAPS, 

VANEMAD

11 hindamist 7 erineva organisatsiooni poolt



                                                      TÄNA                                                                      TULEVIK 
 

                                      Puude raskusastme määramine, töövõime hindamine 
                              

SOTS           TÖÖ  RAVI  HARIDUS 
                                  

hindamine          hindamine hindamine hindamine 
       abivahend          abivahend abivahend tugiteenused 
        sotsreha          tööreha  taastusravi 
                PISTS toetused          TV toetus  õendushooldus 
              erihoolekanne          ümberõpe 
              tugiteenused 
 
 
                   
 
 

             TH 
RIIK                         Terviseseisundist 
                           tulenev vajadus 
               rehabiliteerivate 
KOV                 teenuste järgi 
       
 

SHS teenused      juhtumikorraldus/hindamine 
      hariduse tugiteenused     esmatasandi tervishoid 
      hindamine      hariduse tugiteenused 
      juhtumikorraldus     tänased rehateenused 
            SHS teenused + suurem vabadus/kohustus uute  

teenuste ellu kutsumiseks 
töötamise tugiteenused 
erihoolekanne 
toetused       

       
 
 

 
 



KLIENDI TEEKOND 
SOM 

                                                                                                                           
KOV eelarve 

                                         seadused                     Puude määramisel 
                                                                                                                                                       poliitika kujundus             kohtub SKA ametnik 

    kliendiga  
        

                 KOV  PUUDE MÄÄRAMINE                        SKA 
 

                     KES INFORMEERIB         valla- või linnavalitsus:                  rahastus, 
- strat. planeerimine,   esmatasandi (KOV) tegevused:            KOV nõustamine, 
- rahastus,      INFO/KLIENT - haridusasutused,             sh strat + üksik juhud, 

                       haridusasutus,    - juhtumikorraldus,   - sotsiaalteenused             koolitus, 
                      tervishoiusüsteem   - hindamine,      (erihoolekanne,             töönõustamine, 
                         (PA, haiglad),  INFO  - haldusotsus sh rahastus    asendushooldus,             instrumendid, 
        politsei,      teenusele suunamiseks    päevakeskused, Teenuse osutaja:          min.standardid  

   isik ise,           üldhooldekodud...),             korraldusele, 
   muu isik         - üksik teenuse  - tänane rehaasutus,          järelvalve 

       osutaja (psühholoog, - KOV või muu              
         lapsehoidja,    teenuse osutaja, 
       koduabiline...),  - Rajaleidja 

     - perearst (hooldus- 
       koordinaator) 

 
 

            
 

          INFO 
                INFO/KLIENT 

 
                                   KLIENT 
    Tervishoid             Töötukassa 

 
 

         abivahendid         töövõime hindamine 
        taastusravi     



Teenuskeskus

• vanem

• õpetaja

• laps ise

• naaber

Abivajadusega 
laps

• hindamisvahend

• rahastus

• teenuse osutajad

• koordineerib

• juhtumiplaan

KOV

• tugispetsialistid

• teenuse osutajad

Juhtumikorralda
ja

• ühtsed osutamise 
alused

• kompetentsikesk
us

• järelevalve

• rahalise ressursi 
planeerimine

Riik

Minu 

meeskon

d

Kes 

märkab

?



Visioon – elukaart toetav terviksüsteem, 
kus klient ei tunneta valdkondade ega 

haldustasandite piiride ületuskohti



Aitäh!
Signe Riisalo

signe.riisalo@sm.ee


