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Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli
rakendamiseks toetuse taotlemise volitamine
ja rahalise kohustuse võtmine
Võttes arvesse sotsiaalkaitseministri 21.07.2015. käskkirja nr 115 „Töövõimereformi sihtrühma
töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ ja sotsiaalkaitseministri 30.01.2019
määruse nr 2 „Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus“ § 10 lõige 1 punkti 11 ja 17 kuulutas
Sotsiaalkindlustusameti peadirektor oma 22.08.2021 käskkirjaga nr 13 välja konkursi „Isikukeskse
erihoolekande teenusmudeli piloteerimiseks kohalikus omavalitsuses 2022“. Vastavalt konkursi
tingimustele ja korrale teeb Sotsiaalkindlustusamet kohalikele omavalitsustele ettepaneku esitada
taotlus konkursile „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses
2022“ vastavalt konkursi dokumentides sisalduvatele tingimustele.
KOKS § 22 lg 2 alusel otsustab õigusaktiga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud
küsimused omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise volitada
vallavalitsusele.
Jõhvi Vallavalitsus soovib esitada taotlust isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamiseks
toetuse saamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 08. oktoober 2021. Tegevus on kavandatud
vastavalt valla arengukava punktile. 6.1.5.1: „1. Uute ning erinevatele sihtrühmadele mõeldud
sotsiaalteenuste arendamine ja käivitamine“.
Projekti kogumaht on kuni 26 808 eurot, millest oodatav toetus on kuni 24354 eurot ja
omafinantseering kuni 2454 eurot.
Projekti omafinantseering tagatakse valla 2022. aasta sotsiaalse kaitse eelarves summas 2454 eurot.
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8 ja
lõike 2, vallavolikogu
otsustab:
1. Volitada Jõhvi Vallavalitsust lahendama Sotsiaalkindlustusameti konkursil " Isikukeskse
erihoolekande teenusmudeli piloteerimiseks kohalikus omavalitsuses 2022" osalemise ja
projektitegevuste elluviimisega seotud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesandeid.
2. Tagada valla 2022. aasta sotsiaalse kaitse eelarves projekti omafinantseeringu katmine summas
kuni 2454 eurot.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Niina Neglason
Volikogu esimees

Selgitus
Jõhvi vald osaleb alates 2020. aastast pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli
rakendamine kohalikus omavalitsuses“, mille raames katsetatakse uut isikukeskset vajaduspõhist
teenusmudelit, kus psüühilise erivajadusega inimestele ning nende lähedastele vajalikku abi
korraldab
kohalik
omavalitsus
(KOV).
Käimasolev
projekt
lõpeb
31.12.2021.
Sotsiaalkindlustusamet kuulutas välja samalaadse projektikonkursi tegevuste jätkamiseks 2022.
aastal.
Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise
erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
1) isik on vähemalt 16-aastane kuni vanaduspensioni ealine;
2) isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
3) sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
a. isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega
teenust),
b. isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on Sotsiaalkindlustusameti (SKA)
erihoolekandeteenuse järjekorras, või
c. isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja
ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.
Erihoolekande teenusmudeli piloteerimises osalev abivajaja ei tohi samaaegselt saada
erihoolekande- või rehabilitatsiooniteenuseid praeguses riiklikus süsteemis (küll tohib abivajaja
liikuda ühest süsteemist teise, st olla pilootprojekti sisenemise hetkel erihoolekandeteenustel).
Isikukeskne erihoolekande teenusmudel käsitleb psüühilise erivajadusega inimese toetamist
eluvaldkondade üleselt, integreerides seni erinevate süsteemide poolt osutatud tegevused isikut ja
tema lähedasi toetavaks terviklikuks teenuseks. Uues teenusmudelis on psüühilise erivajadusega
inimesele pakutava toetuse sisu ja korraldus hetkel kehtivast teenusekorraldusest erinev:
1)Pilootprojekti
raames
pakutakse
abivajajatele
senistest
erihoolekandeja
rehabilitatsiooniteenustest erineva sisuga teenust (nö teenuskomponentidest koosnevat teenust), mis
põhineb seni erihoolekande- ja sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste osaks olevatel tegevustel. Uues
teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi
ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema
toetamiseks
vajalikest
tegevustest
(ehk
teenuskomponentidest).
Erihoolekande
ja
rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse
vastavalt inimese vajadustele. Igale teenusmudeli piloteerimises osalevale abivajajale pakub
personaalset tuge selleks määratud spetsialist (baastoetuse osutaja), kes teda nõustab ja
koordineerib koostööd teiste osapooltega (sh teenuskomponentide osutajatega, sidusvaldkondade
partneritega);
2)Uues teenusmudelis on lisaks sisule tänasest erinev ka teenuste korraldamise viis. Praegu
korraldab
psüühilise
erivajadusega
inimestele
osutatavaid
erihoolekandeja
rehabilitatsiooniteenuseid SKA, muid sellele sihtrühmale vajalikke sotsiaalteenuseid aga KOV. Uue
teenusmudeli piloteerimisel vastutab kogu psüühilise erivajadusega inimesele abi osutamise
protsessi eest oma piirkonnas KOV. Praktikas tähendab see KOVi tegevust selle nimel, et a) KOVis
elavate pilootprojekti kaasatud psüühilise erivajadusega inimeste abivajadus on hinnatud, b) iga
abivajaja on kokku viidud teda järjepidevalt toetava spetsialistiga, kes inimesele vajaliku abi

andmist korraldab (sh viib abivajaja kontakti teenuseosutajatega ja korraldab teenuse osutamise),
b) piirkonnas on abivajajatele vajalikud teenuskomponendid kättesaadavad (teenuseosutajateks
võivad olla nii senised KOVi lepingupartnerid kui SKA lepingupartnerid kui uued teenuseosutajad).
Projektitaotlus esitatakse 5 teenusekoha rahastamiseks.
Näide: KOV teenuskomponentide maksumuse ülemmäär vastavalt teenusekohtade arvule
KOV teenuskomponentide
2022. aastal
maksumuse maksimaalmäär
5 teenuskoha korral
21 900
10 teenuskoha korral
43 800
20 teenuskoha korral
87 600
Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli piloteerimisega seotud korralduskulude katteks makstakse
lepingupartneriks olevale KOVile juhtumikorralduse tasu, mis on mõeldud pilootprojekti tegevuse
elluviimisega seotud sihipäraste kulude katmiseks, sh:
a) töötajate töötasu ja tööjõumaksud (nö juhtumikorraldaja palgafond);
b) büroo- ja sidekulud:
c) tegevuse elluviimisega seotud ruumide rendi- ja kommunaalkulud;
d) pilootprojekti tegevustega seotud transpordikulud;
e) projekti raames toimuvatel koolitustel vm üritustel osalemiseks vajalikud majutuskulud.
SKA maksab KOVile kui täitjale teenusmudeli koordineerimise tasu (sh tööjõukulu koos kõigi
maksudega) proportsionaalselt, lähtudes antud omavalitsuse teenusesaajate arvust (teenusmudeli
koordineerimise tasu arvestuslikult ühe teenusesaaja kohta on 40,90 eurot).
Projekti perioodiks ei võeta tööle eraldi juhtumikorraldajat. Projektis ette nähtud
juhtumikorraldaja ülesandeid täidab sotsiaalteenistuse ametnik, kelle tööd tasustatakse projekti
tingimustes ette nähtud korras.
Projekti juhtumikorraldaja ülesannete täitmiseks ja töö
tasustamiseks ongi vajalik Jõhvi valla omaosalus 2022. aastal 2454 eurot.
Näide: Juhtumikorraldaja projektipoolne tasu 5 teenusesaaja puhul on 204,50 eurot kuus ehk
perioodi 01.01.2022-31.12.2022 eest (12 kuud) mitte rohkem kui 2454 eurot. Antud summale
lisatakse samaväärne summa Jõhvi valla poolt (2454 eurot)
Näide: Juhtumikorraldaja töötasu ja tööjõumaksud 5 teenusekoha korral (nö juhtumikorraldaja
palgafond):
1 kuu Jõhvi 1 kuu
Jõhvi valla Projekti
Kokku
valla
projekti
osalus
toetus
palgafond
osalus
toetus
2022
2022
204,50
204,50
2454,00
2454,00
4908,00
Detailsem informatsioon toetusvõimaluse kohta on esitatud Sotsiaalkindlustusameti kodulehel
Riigihanked | Sotsiaalkindlustusamet
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu poolthäälte enamus.

Eelnõu koostas sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste

