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Projekti eesmärk

� WƌŽũĞŬƚ�ͣWƐƺƺŚŝŬĂŚćŝƌĞƚĞŐĂ�ŝŶŝŵĞƐƚĞ�ŶŝŶŐ�ŶĞŶĚĞ�ůćŚĞĚĂƐŝ�ŬŽŽŶĚĂǀĂƚĞ�
organisatsioonide huvikaitsealase tegevuse võimestamine ning 
psüühikahäiretega inimesi koondava katusorganisatsiooni loomise 
ŬŽŽƌĚŝŶĞĞƌŝŵŝŶĞ͞

� Eesmärgiks on: 
� 1) võimestada ja koordineerida psüühikahäiretega inimeste ning nende 

lähedasi koondavate organisatsioonide huvikaitsealast tegevust
� 2) toetada psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste ja organisatsioone 

ühendava katusorganisatsiooni teket.



Huvikaitse töögrupp
� Organisatsioonid, kes soovivad kursis olla ja kaasa rääkida projekti tegevuste ettevalmistamisel ja 

läbiviimisel:

± Haabersti Klubimaja/ Tallinna Vaimse Tervise Keskus, 

± Eesti Autistide Liit, 

± Söömishäirete Liit, 

± Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ, 

± Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing, 

± Pilk MTÜ, 

± Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine, 

± Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendus, 

± MTÜ Elu Dementsusega

± MTÜ Hingerahu.



Valdkonnas tegutsevate ühingute kaardistuse 
tulemused 2020.a.

� Vajadus psüühikahäirega inimeste/taastujate ja nende lähedaste katusorganisatsiooni järele
on suur nii sihtgrupi enda kui spetsialistide arvates.

� Peamised panustajad saaks olla taastujad/kogemusnõustajad/lähedased, kuna aktiivse
haigusega inimesel on fookus mujal.

� Katust moodustava võrgustiku liikmete jõustamisel on oluline roll eestkostjatel ja
tugiteenuste osutajatel.

� Katusorganisatsiooni ja liikmete jõuõlg ei tohiks kalduda spetsialistide poole, kuid
spetsialistide kaasatus on oluline.

� Ühingute võrgustiku jätkusuutlikkuseks on oluline lisaks huvikaitsetööle osutada teenuseid
(sihtgrupile).



E- mõttetalgud
� E-mõttetalgu eesmärk on luua ühine aruteluruum inimestele, kes on huvitatud 

psüühikahäirega inimeste inimeste huvide ja õiguste edendamisest Eestis.

� Toimunud 3 e- mõttetalgut: 

± ͣ<ƵŝĚĂƐ�ŬĂŝƚƐƚĂ�ƉƐƺƺŚŝŬĂŚćŝƌĞŐĂ�ŝŶŝŵĞƐƚĞ�ŚƵǀŝƐŝĚ͞�okt 2020

± ͞WƐƺŚŚŝĂĂƚĞƌ�ũĂ�ƉĂƚƐŝĞŶƚ- ǀƁŝŵĂůƵƐŝ�ƉĂƌĞŵĂŬƐ�ƉĂƌƚŶĞƌůƵƐĞŬƐ͟�ŵĂŝ�ϮϬϮϭ

± ͞WƐƺƺŚŝŬĂŚćŝƌĞƚĞŐĂ�ŝŶŝŵĞƐĞĚ�ƚƂƂƚƵƌƵů- ŬƵŝĚĂƐ�ƺůĞƚĂĚĂ�ƚĂŬŝƐƚƵƐŝ͍͟�ŽŬƚ�ϮϬϮϭ

� Igal talgul osalenud üle 40 taastuja, psüühikahäirega inimese, pereliikme, kogemusnõustaja, 
valdkonna MTÜ-de eestvedaja kui ka spetsialisti.



Teiste riikide hea praktika

� 2020. a. 3 virtuaalset kohtumist Soome, Taani ja Belgia psüühikahäiretega inimeste 
katusorganisatsioonide esindajatega. 

� Teiste riikide valdkonna väljakutsed: 

± liikmesorganisatsioonide passiivsus, 

± psühhiaatrilise abi ebapiisav kättesaadavus, 

± tervishoiutöötajate suhtumine psüühikahäiretega patsientidesse, 

± raviteekonna killustatus,

± lähedaste läbipõlemine.



Huvikaitse koolitused

� Võimestamaks valdkonnas tegutsevate ühingute võimekust 
teostada huvikaitset: 
± mittetulundusühingute strateegilise juhtimine, 

± poliitikakujundamine, 

± meediasuhtlus, 

± enesekehtestamine/juhtimine, 

± jms teemad. 



Katusorganisatsiooni loomine 2023.a. 

� võimeline kaasa rääkima ja esitama arvamusi ja ettepanekuid 
puudega inimesi puudutavate õigusaktide, strateegiate, 
arengukavade ja/või muudele oluliste valdkonda puudutavate 
otsuste ja tegevuste parendamiseks. 

� Rahastus esimese aasta tegevuskuludeks: 

± fookus organisatsiooni strateegia ja sisuliste teemade planeerimisel ning 
elluviimisel.



Täiendav info

� https://epikoda.ee/mida-me-teeme/huvikaitse/tegevused-ja-
projektid/2020/psuuhikahairetega-inimesi-koondava-
katusorganisatsiooni-loomise-koordineerimine

https://epikoda.ee/mida-me-teeme/huvikaitse/tegevused-ja-projektid/2020/psuuhikahairetega-inimesi-koondava-katusorganisatsiooni-loomise-koordineerimine
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Erihoolekande arengukava 2014-2020 eesmärgiks: 

¾ Teenuste kujundamine isikukeskseks - inimese ja 
tema lähedaste vajadustele vastavaks

¾ Teenuste korraldus ja nende kasutamine on 
paindlikum

Ootused uuele korraldusele: 

¾ Teenuseid saab omavahel paindlikult kombineerida

¾ Uue korraldusega pakutavate teenuste arv suurem

¾ Teenused säilitavad inimese toimimise kogukonnas

¾ Kasutatakse olemasolevaid kogukonna ressursse

¾ Teenustel on kulupõhine hind

Teenussüsteemi arendamine teenusedisaini abil

2016-2017 koostöös ja koosloomes:

¾ Vajaduste kaardistamine Ɓ individuaalintervjuud 

(38) ja grupiintervjuud (7)

¾ Probleemide ja lahenduste töötoad

¾ Riskide töötoad

Osalesid:
¾ Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet
¾ Trinidad Wiseman disainerid
¾ Teenuste kasutajad ja nende esindajad
¾ Teenuste osutajad
¾ Seotud huvigrupid ( Tervishoiu esindajad, Töötukassa, 

KOVi ja  kogukonna esindajad)
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Erihoolekandeteenuste korralduse ja rahastuse
ajakohastamise VTK

Tegevused VTK koostamiseks:

1. Pilootprojekt ͣIsikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine
kohalikus omavalitsuses͞ (ISTE)



15 persoonat Rohkelt vajadusi ja ootusi



Inimese teekond 
erihoolekandesüsteemis 

Elukvaliteedi domeenid
(WHO vaimse tervise spetsiifiline jaotus)

Süsteemse raamistiku loomine



Teenusmudeli II katsetamine 2019-2021

Eesmärgiks 

9Katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel 

tegevuskomponentide põhist lähenemist;

9Rakendada korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega 

inimestele korraldab abi ja teenuseid kohalik omavalitsus.



Täna sihtgruppi abistavad teenused:

Inimesele pannakse teenus kokku tegevuskomponentidest

Rehabilitatsiooni-
teenused (riigi korraldus)

Erihoolekande-
teenused (riigi korraldus) KOV teenused

Rehabilitatsiooniteenused: 
� Tegevusterapeudi teenus
� Loovterapeudi teenus
� Sotsiaaltöötaja teenus
� Psühholoogi teenus
� Eripedagoogi teenus
� Logopeedi teenus
� Füsioterapeudi teenus
� Kogemusnõustaja teenus
� Arsti teenus
� Õe teenus

Erihoolekandeteenused:
� Igapäevaelu toetamise teenus
� Igapäevaelu toetamise teenus päeva-

ja nädalahoiuteenusena
� Töötamise toetamise teenus
� Toetatud elamise teenus
� Kogukonnas elamise teenus
� Ööpäevaringne erihoolekandeteenus, 

sh 4 alaliiki

KOV teenused:
� Koduteenus
� Väljaspool kodu osutatav 

üldhooldusteenus
� Tugiisiku teenus
� Täisealise isiku hooldus
� Isikliku abistaja teenus
� Varjupaiga teenus
� Turvakodu teenus
� Sotsiaaltransporditeenus
� Eluruumi tagamine
� Võlanõustamisteenus

Tegevuskomponente  
osutavad spetsialistid:
� Tegevusjuhendaja
� Tugiisik
� Sotsiaaltöötaja
� Psühholoog
� Loovterapeut
� Muusikaterapeut
� Füsioterapeut
� Tegevusterapeut
� Hooldaja
� Vaimse tervise õde
� Arst
� Käitumisterapeut
� Kogemusnõustaja
� Vm kogukonna liige

Tegevuskomponendid 7 valdkonnas:
� Teenuse planeerimine ja elluviimise tagamine
� Välise spetsialisti konsultatsioon
� Sotsiaalsete suhete toetamine
� Taastumise ja haiguse toimetuleku toetamine
� Vaimse ja  motoorse võimekuse arendamine ja 

säilitamine
� Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia
� Kogemusnõustamine
� Riski- ja probleemse käitumise juhtimine
� Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus
� Füüsilise aktiivsuse toetamine
� Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks
� Liikumise toetamine:  eluruumides või väljapool 

eluruume
� Töötamise toetamine
� Töö- või rakendustegevuse toetamine 

kohandatud keskkonnas
� Õppimise toetamine
� Rakendus kogukonnas
� Vaba aja ja huvitegevuse toetamine
� Toetus elukoha vahetusel
� Igapäevaelu toetamine
� Ettevalmistus iseseisvumiseks

Pere toetamine 
KOV teenuste tegevused (vajadusel lisanduvad)

Isikukeskne erihoolekande teenusmudel



Abivajaduse 
märkamine 

ja seostamine 

Abivajaduse 
hindamine

Teenuse 
planeerimine

Teenuse 
osutamine

KOV koostöö eri valdkondade 
spetsialistidega, sh:
¾ teenuseosutajad
¾ perearstid, eriarstid
¾ koolid, lasteaiad
¾ politsei, ohvriabi
¾ SKA, Töötukassa
¾ kogukond: KÜ, naabrid
¾ pere, inimene ise

¾ andmete kogumine 
varasemate hindamiste 
kohta + info inimeselt, 
hindamisvahendi  
täitmine

¾ abivajaduse 
määratlemine 7 
eluvaldkonnas

¾ järjepidev personaalne 
juhtumikorraldus

¾ tegevusplaani koostamine 
ja jälgimine

¾ vajadusel välise eksperdi 
kaasamine

¾ teenuskomponentide 
kombineeritud osutamine, 
nö rätsepatööna teenuse 
kokkupanemine osadest 

¾ tunnipõhine arvestus

Baastoetuse teenuseosutaja

ISTE juhtumikorraldaja KOVis

Lisatoetuse teenuseosutajad

Klienditöö ISTE teenusmudelis

Sotsiaalteenuste 
kvaliteedi 

põhimõtteid 
järgides 

Väljumine projekti 
tegevustest

Eesti sotsiaalkaitse 
põhimõtteid järgides 

Töövahend abivajaduse
määratlemiseks

Elukvaliteedi muutuse 
hindamine (tegevuste mõju 

hindamine) Teenuskomponentide  tabel ±
ÄPLNURWHHQXVWH³�ORHWHOX





� Sotsiaalsed suhted: 
� Sotsiaalsete suhete loomise/säilitamise toetamine 

(lähedaste, sõprade, laste või vanematega)

� Hõivatus: 
� Töötamise toetamine; 
� Töö- vm tegevuse toetamine spetsiaalselt 

kohandatud keskkonnas;
� Õppimise toetamine; 
� Rakendus kogukonnas

� Vaba aeg ja huvitegevus: 
� Vaba aja ja huvitegevuse toetamine

� Igapäevaeluga toimetulek:
� Igapäevaelu toetamine;
� Ettevalmistus iseseisvumiseks

� Personaalne toetus: 
kõrvalabi, juhendamine, nõustamine 
erinevates valdkondades, 
kriisiolukordade lahendamine 
(valdkondade ülene, kogu  sekkumise 
perioodi jooksul)

� Pere toetamine: 
� Psühholoogiline nõustamine ja 

psühhoteraapia perele; 
� Perenõustamine ja koolitus 

psüühikahäirete osas; 
� Kogemusnõustamine perele; 
� Intervallhoid

� Vaimne tervis: 
� Taastumine 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
� Liikumine eluruumides
� Liikumine väljaspool eluruume

� Elukoht: 
� Toetus elukoha vahetamisel

Lisatoetuse valdkonnad ja teenuskomponendid

Baastoetuse teenuskomponendid
¾ Teenuse planeerimine 

¾ Tegevusplaani elluviimine Ɓ toetusvajaduse terviklik ja järjepidev hindamine:

¾ Vajadusel välise spetsialisti konsultatsioon teenuse planeerimiseks 



KOHALIK OMAVALITSUS: 
Teenusmudeli rakendamine oma piirkonnas

Abivajaduse märkamine ja seostamine

Toetusvajaduse hindamine

Teenuse osutamine: BAASTOETUS
tegevusplaani koostamine, elluviimine,

pidev personaalne tugi

Teenuse osutamine: LISATOETUS
� Personaalne toetus
� Sotsiaalsed suhted
� Vaimne tervis 
� Füüsiline tervis
� Hõivatus 

� teenusmudeli rakendamise korraldamine oma 
piirkonnas: 
- töökorralduse määratlemine KOVis
- ISTE projekti juhtumikorraldaja tööle
- potentsiaalsete teenuseosutajate otsimine 
- vajadusel hangete läbiviimine
- lepingulised suhted, teenuse hinnastamine

� Teenuse kättesaadavuse suurendamine ja 
hinnakujundus

� Koostöö teiste valdkondadega, 
nt tervishoiu-, haridusvaldkond

� Võrgustikutöö korraldamine ja juhtimine

� Jooksev korralduslik tegevus: arved, aruandlus 
� KOV siseselt järelevalve projekti tegevuste üle 

� Teenusmudeli arendamises osalemine 
koostöös SKAga

Korralduslik tegevusKlienditöö

� Vaba aeg ja huvitegevus 
� Eluase
� Igapäevaelu toetamine 
� Pere toetamine

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET:
Omavalitsuste toetamine ja nõustamine, rahastamine, lepingu kontroll,

andmete kogumine ja analüüs



Teenusmudelit katsetavad KOVid ja nende teenuskohad

seisuga 30.06.2021

Omavalitsus Maakond Kohtade arv
Ida-Eesti
Jõhvi vald Ida-Virumaa 10
Kohtla-Järve linn Ida-Virumaa 40
Lüganuse vald Ida-Virumaa 10
Mustvee vald Jõgevamaa 30
Tapa vald Lääne-Virumaa 10
Väike-Maarja vald Lääne-Virumaa 10
Lõuna-Eesti
Tartu  linn Tartumaa 50
Antsla vald Võrumaa 15
Lääne-Eesti
Haapsalu linn ja 
Lääne-Nigula vald Läänemaa 30
Põhja-Pärnumaa vald Pärnumaa 13
Pärnu linn Pärnumaa 50
Tori vald Pärnumaa 30
Põhja-Eesti
Jõelähtme vald Harjumaa 20
Kose vald Harjumaa 10
Raasiku vald Harjumaa 10
Tallinn Harjumaa 130
Türi vald Järvamaa 30
Kohila vald Raplamaa 25
Rapla vald Raplamaa 55



Projektis osalejad ja ISTE teenusmudeli piloteerimise kulud

ISTE projekti kulud KOVides kokku 2 105 585 eurot, sh 
- projekti koordineerimise tasu 321 457 eurot (~15%),
- teenuskomponentide maksumus 1 784 108 eurot (~85%).

10/2019 - 06/2021 andmed

Omavalitsustes on 2019-2021 projekti kaasatud 667 inimest.

30.06.2021 seisuga osaleb projektis 547 abivajajat. 



Omavalitsuste lõikes keskmine teenusekulu inimese kohta kuus

Keskmine teenusekulu 
ühe teenusesaaja kohta 
kuus on ISTE projektis 
ligi 500 eurot.

kulu eurodes, 2019-2021 I pa andmetel

� Teenuskomponentide 
maksumus ühe inimese 
kohta kuus on ca 450 eurot.

� Lisaks makstakse ISTE 
projektis osalevale KOVile
juhtumikorralduse tasu 
40,9 eurot iga teenusekoha 
kohta. 



Teenuskomponentide tunnihinnad

Märkus: Tabelis on eristamata teenuskomponentide individuaal- ja grupiteenuse hinnad. 2019-2021 I pa andmed

Eluvaldkond Teenuskomponent
Keskmine 

tunnihind, Φ
Min 

tunnihind
Max 

tunnihind

baastoetus Teenuse planeerimine ja plaani elluviimise tagamine 34,1 12 151,8
baastoetus Spetsialisti konsultatsioon teenuse planeerimiseks 82,6 20 158,8
LT: personaalne toetus Personaalne toetamine erinevates eluvaldkondades 28,7 12 55
LT: pere toetamine WĞƌĞ�ƉƐƺŚŚŽůŽŽŐŝůŝŶĞ�ŶƁƵƐƚĂŵŝŶĞ�ũĂ�ƉƐƺŚŚŽƚĞƌĂĂƉŝĂ 48,5 20 125
LT: pere toetamine WĞƌĞ�ŶƁƵƐƚĂŵŝŶĞ�ũĂ�ŬŽŽůŝƚƵƐ 41,0 20 125
LT: pere toetamine WĞƌĞ�ŬŽŐĞŵƵƐŶƁƵƐƚĂŵŝŶĞ 28,5 10 45
LT: pere toetamine Intervallhoid 8,4 2,5 35
LT: sotsiaalsed suhted Sotsiaalsete suhete toetamine 24,1 8 90
LT: Vaimne tervis Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamine 39,5 12 130
LT: Vaimne tervis sĂŝŵƐĞ�ũĂ�ŵŽƚŽŽƌƐĞ�ǀƁŝŵĞŬƵƐĞ�ĂƌĞŶĚĂŵŝŶĞ�ũĂ�ƐćŝůŝƚĂŵŝŶĞ 28,6 10 115
LT: Vaimne tervis WƐƺŚŚŽůŽŽŐŝůŝŶĞ�ŶƁƵƐƚĂŵŝŶĞ�ũĂ�ƉƐƺŚŚŽƚĞƌĂĂƉŝĂ 47,6 10 90
LT: Vaimne tervis <ŽŐĞŵƵƐŶƁƵƐƚĂŵŝŶĞ 30,9 2,5 45
LT: Vaimne tervis ZŝƐŬŝͲ�ũĂ�ƉƌŽďůĞĞŵƐĞ�ŬćŝƚƵŵŝƐĞ�ũƵŚƚŝŵŝŶĞ 39,3 20 70
>d͗�ĨƺƺƐŝůŝŶĞ�ƚĞƌǀŝƐ &ƺƺƐŝůŝƐĞ�ƚĞƌǀŝƐĞ�ĂůĂŶĞ�ŶƁƵƐƚĂŵŝŶĞ 31,7 10 70
>d͗�ĨƺƺƐŝůŝŶĞ�ƚĞƌǀŝƐ &ƺƺƐŝůŝƐĞ�ĂŬƚŝŝǀƐƵƐĞ�ƚŽĞƚĂŵŝŶĞ 20,8 10 70
>d͗�ĨƺƺƐŝůŝŶĞ�ƚĞƌǀŝƐ dĞƌĂĂƉŝĂĚ�ĨƺƺƐŝůŝƐĞ�ƚĞƌǀŝƐĞ�ƚŽĞƚĂŵŝƐĞŬƐ 34,0 12 73
>d͗�ĨƺƺƐŝůŝŶĞ�ƚĞƌǀŝƐ Liikumise toetamine eluruumides 23,4 5 30
>d͗�ĨƺƺƐŝůŝŶĞ�ƚĞƌǀŝƐ >ŝŝŬƵŵŝƐĞ�ƚŽĞƚĂŵŝŶĞ�ǀćůũĂƐƉŽŽů�ĞůƵƌƵƵŵĞ 24,0 5 55
>d͗�,ƁŝǀĂƚƵƐ dƂƂƚĂŵŝƐĞ�ƚŽĞƚĂŵŝŶĞ 29,6 12 70
>d͗�,ƁŝǀĂƚƵƐ dƂƂͲ�ǀƁŝ�ƌĂŬĞŶĚƵƐƚĞŐĞǀƵƐĞ�ƚŽĞƚĂŵŝŶĞ�ƐƉĞƚƐŝĂĂůƐĞůƚ�ŬŽŚĂŶĚĂƚƵĚ�ŬĞƐŬŬŽŶŶĂƐ 17,9 10 50
>d͗�,ƁŝǀĂƚƵƐ OƉƉŝŵŝƐĞ�ƚŽĞƚĂŵŝŶĞ 30,7 10 70
>d͗�,ƁŝǀĂƚƵƐ Rakenduse leidmine kogukonnas 29,8 20 39,6
LT: Vaba aeg ja huvitegevus Vaba aja ja huvitegevuse toetamine 18,7 6 70
LT: Eluase Toetus elukoha vahetusel 30,1 12 45
>d͗�/ŐĂƉćĞǀĂĞůƵŐĂ�ƚŽŝŵĞƚƵůĞŬ /ŐĂƉćĞǀĂĞůƵ�ƚŽĞƚĂŵŝŶĞ� 22,9 6 70
>d͗�/ŐĂƉćĞǀĂĞůƵŐĂ�ƚŽŝŵĞƚƵůĞŬ Ettevalmistus iseseisvumiseks 24,3 10 55



ISTE projektis osalevad inimesed

2019-2021 I pa andmetel

Hõive staatuse järgi Osalejaid Osakaal

töötavad 117 18%
õpivad 31 5%
töötud (sh pikaajalised) 176 26%
mitteaktiivsed 343 51%
KOKKU 667 100%

psüühikahaigus; 
73%

intellektipuue
22%

IP/PH; 
6%

Diagnoosi liigi järgi



ISTE projektis osalejad ja riiklik erihoolekandesüsteem 

72% ISTE projekti kaasatud 
inimestest ei ole olnud 
erihoolekandeteenusel või 
järjekorras.

� 18% ISTE projekti kaasatud 
inimestest on saanud EHK 
teenuseid, kas enne või 
pärast projektis osalemist 
(119 in 664st). 

� 16% projektist lahkunud 
inimestest saab SRT 
teenust (21 in 128st)

2019-2021 I pa andmed

Märkus: varasem EHK kogemus = EHK teenusel või järjekorras olemine alates 01.01.2016.



Projektis osalejate toetusvajadus

2019-2021 I pa andmed

Toetusvajaduse aste Hindamisi Osakaal
ŬƁƌŐĞ�ǀƁŝ�ććƌŵƵƐůŝŬ�
ƚŽĞƚƵƐǀĂũĂĚƵƐ�;ĂƐƚĞ�ϯ�ǀƁŝ�ϰͿ�
ŵƁŶĞƐ�ĞůƵǀĂůĚŬŽŶŶĂƐ� 437 69%
ŬƁŝŐŝƐ�ĞůƵǀĂůĚŬŽŶĚĂĚĞƐ�
ŵĂĚĂů�ǀƁŝ�ŬĞƐŬŵŝŶĞ�
ƚŽĞƚƵƐǀĂũĂĚƵƐ�ǀƁŝ�ŝƐĞƐĞŝƐĞǀ� 199 31%



Projektis osalejate keskmine teenusekulu kuus

2019-2021 I pa andmed



Eluvaldkondade lõikes teenuskomponentide osutamise maht

Teenusmudelis on 26 teenuskomponenti, mis hõlmavad 7 eluvaldkonda  + pere toetamine + baastoetus. 

2019-2021 I pa
andmetel



Teenuskomponentide osutamise maht

Tundides, 2019-2021 I pa andmetel



Omavalitsuste tagasiside
PL

U
SS

ID
Üks selge teenussüsteem inimesele vajalike tegevuste 

korraldamiseks

Abivajaduse terviklik kaardistamine

Teenuskomponentide mitmekesisus vajadustele vastav

Võimalus kombineerida tegevusi 

Pereliikmete toetamise võimalus 

Oluliselt on paranenud koostöö erinevate osapoolte vahel

Inimese jaoks on üks kindel personaalne tugiinimene, kes vastutab 
abistamise eest

Ei hoita inimest ühe teenuseosutaja juures kinni

Hindamisvahendid  - abivajaduse hindamine eluvaldkondade 
põhiselt ja  elukvaliteedi mõõtmine 

A
R
E
N
D
A
G
E

Infovahetus  - erinevate andmebaaside ja 
süsteemide vahel Ɓ haridussüsteem, 

tervishoid, Töötukassa, 
Sotsiaalkindlustusamet

Abivajaduse hindamiste 
elektrooniline keskkond STAR-i

Aruandlus ja infovahetus  -
teenuseosutajate ja teenuse 

korraldajate vahel

Teenusmudeli põhimõtete 
rakendamine ööpäevaringsel 

teenusel

Sihtrühma laiendamine 



Kelle poole KOVis pöörduda, kui on ISTE projekti inimene ?

Kohalik omavalitsus ISTE juhtumikorraldaja KOVis E-mail
Antsla vald Malle Kodu malle@antsla.ee

Haapsalu linn ja 
Lääne-Nigula vald

Krista Levina
Maarika Maripuu

krista.levina@haapsalulv.ee
maarika.maripuu@laanenigula.ee

Jõelähtme vald Anne Jegorova Anne.Jegorova@joelahtme.ee
Jõhvi vald Pille Rüütel Pille.rüütel@jõhvi.ee
Kohila vald Triin Voodla Triin.voodla@kohila.ee

Kohtla-Järve linn Kaire Põlgaste
Natalia Kallas

Kaire.polgaste@kjlv.ee
Natalia.kallas@kjlv.ee

Kose vald Merike Pihla Merike.pihle@kosevald.ee
Lüganuse vald Anne Rembel Anne.rembel@lyganuse.ee
Mustvee vald Tiina Tuur Tiina.tuur@Mustvee.ee

Põhja-Pärnumaa vald Anneli Kaljur Anneli.kaljur@pparnumaa.ee
Pärnu linn Liisa Saks Liisa.saks@pärnu.ee

Raasiku vald Juta Asuja Juta.asuja@raasiku.ee
Rapla vald Katrin Nugis Katrin.nugis@rapla.ee

Tallinna linn Cristin Kelder
Maarika Maasikas-Tõkke

Cristin.kelder@tallinnlv.ee
Maarika.maasikas-tokke@tallinnlv.ee

Tapa vald Monika Martin Monika.martin@tapa.ee
Tartu linn Eda Runthal Eda.Runthal@raad.tartu.ee
Tori vald Eda Mirk Eda.mirk@torivald.ee
Türi vald Ingrid Hiis Ingrid.hiis@tyri.ee

Väike-Maarja vald Kersti Sepp Kersti.sepp@v-maarja.ee
Kontaktisikud 10/2021 seisuga

mailto:malle@antsla.ee
mailto:krista.levina@haapsalulv.ee
mailto:Maarika.maripuu@laanenigula.ee
mailto:Anne.Jegorova@joelahtme.ee
mailto:Triin.voodla@kohila.ee
mailto:Kaire.polgaste@kjlv.ee
mailto:Natalia.kallas@kjlv.ee
mailto:Merike.pihle@kosevald.ee
mailto:Anne.rembel@lyganuse.ee
mailto:Tiina.tuur@Mustvee.ee
mailto:Anneli.kaljur@pparnumaa.ee
mailto:Juta.asuja@raasiku.ee
mailto:Katrin.nugis@rapla.ee
mailto:Cristin.kelder@tallinnlv.ee
mailto:Maarika.maasikas-tokke@tallinnlv.ee
mailto:Monika.martin@tapa.ee
mailto:Eda.Runthal@raad.tartu.ee
mailto:Eda.mirk@torivald.ee
mailto:Ingrid.hiis@tyri.ee
mailto:Kersti.sepp@v-maarja.ee


ISTE projekt  2022, 

9 rahaline maht kuni 3,4 milj eurot, 700 teenuskohta. 

9 projekti raames osutatakse teenust kuni 700 psüühilise erivajadusega inimesele;

Jätkavad  KOVid : 
9 Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald, Jõhvi vald, Rapla vald

9 Kohtla-Järve linn, Lüganuse vald, Türi vald

9 Tapa vald, Väike-Maarja vald, Tallinna linn

9 Jõelähtme vald, Raasiku vald, Pärnu linn

9 Kose vald, Kohila vald, Põhja-Pärnumaa vald, 

9 Tori vald, Tartu linn, Antsla vald.

Uued KOVd (9): 
9 Järva VV, Paide LV, Põltsamaa VV, Viljandi LV, Rõuge VV, Valga VV, Otepää VV, Harku VV ja Kehtna VV. 



Projekti info SKA kodulehel: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/iste

projektijuht Katrin Tsuiman
katrin.tsuiman@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5886 7716

koordinaator Pille Soonmann
pille.soonmann@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5385 4488
Tallinn, Jõelähtme vald, Raasiku vald, Kohila vald, Kose vald, Türi vald, 
Kohtla-Järve linn, Lüganuse vald, Haapsalu ja Lääne-Nigula vald, Tori vald

koordinaator Jana Laanemets
jana.laanemets@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5309 4241
Rapla vald, Tapa vald, Väike-Maarja vald, Jõhvi vald, Mustvee vald, 
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu linn, Antsla vald, Tartu linn

Kontaktid SKAs

mailto:kart.saarsen@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:pille.soonmann@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:jana.laanemets@sotsiaalkindlustusamet.ee


Kadri Mets
03.11.2021

Ülevaade SoM suundadest puuetega 
inimeste valdkonnas



SHS ja teiste seaduste muudatused

¾Mõisted:
- pikaajaline hooldus
- sotsiaaltöötaja
- vaimne alaareng Æ intellektipuue
- juhtiv psüühikahäire Æ põhihaigus

¾Pikaajalise hooldusega seotud muudatused: 
- KOV kohustus eelistada abi pakkumisel kodus elamist toetavaid abimeetmeid
- KOV kohustus hinnata hoolduskoormusega inimese toetusvajadust
- II astme sugulaste vabastamine ülalpidamiskohustusest
- KOV kohustus abivajaduse tuvastamisel ka vastavat abi pakkuda



SHS ja teiste seaduste muudatused

¾Erihoolekanne
- Nõuded teenust vahetult osutavale inimesele
- Teenuste järjekord
- Puudest lahti sidumine

¾Viibimiskoha andmed

¾Abivahendid 
- 16±17-aastaste isikud võrdsustatakse kuni 18-aastaste tuvastatud puude raskusastmega 

inimestega, laiendades nende abivahendite piirmäära 90%-le



SHS ja teiste seaduste muudatused

¾ Puudega inimeste andmete kättesaadavuse tagamine KOV töötajale STAR 
päringuga

¾ Puude raskusastme tuvastamine vanaduspensioniealistel teatud juhtudel 
eluajaks

¾ Puude toetuse kandmine laste arvelduskontole

¾ Toetusfondi vahendite kasutuse paindlikumaks muutmine 

¾ Koolikohustuse mittetäitmise, Rajaleidja otsuste ja lastele koolis osutatavate
tugiteenuste andmete edastamine KOVidele



Tulevikusuund
¾Ühe ukse poliitika

¾Bürokraatia ja hindamiste vähendamine

¾Teenuste puudest lahti sidumine



Riigikohtu lahendiga seoses

¾ 18.10.2021 avaldatud riigikohtu lahend, mille kohaselt tuleb puude 
tuvastamisel arvestada ka ravitoimingutega:

- https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/riigikohus-taitis-seaduselunga-lapsele-puude-
maaramisel

¾ Kohtulahendiga seoses kiired tegevused:
- SKA-s kokkulepped ja juhised ekspertarstidele
- Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmine
- Laste puude raskusastme põhialuste dokumendi korrigeerimine
- VRWVLDDONDLWVHPLQLVWUL�PllUXVH�QU����Ä3XXGH�UDVNXVDVWPH�WXYDVWDPLVH�WLQJLPXVHG�MD�NRUG�

QLQJ�SXXGHJD�W||HDOLVH�LQLPHVH�WRHWXVH�WLQJLPXVHG³�WlLHQGDPLQH

https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/riigikohus-taitis-seaduselunga-lapsele-puude-maaramisel


Tegevused alates 2022. a

¾ PISTS-iga seotud kitsaskohtade analüüsimine

¾ Puude tuvastamise metoodika

¾ Harvikhaigusega laste toetuse laiendamine

¾ Erivajadusega laste reform
- 2022.a II kvartalis VV-le ettepanekud SKA, Rajaleidja ja reh.meeskonna funktsioonide ja 

hindamise koondamiseks
- Rehabilitatsioonisüsteemi analüüs ja ettepanekud

¾ Ligipääsetavuse seaduse eelnõu



Tegevused alates 2022. a

¾ Pikaajalise hoolduse VTK ± esitamine Vabariigi Valitsusele 31.03.2022

¾ Erihoolekandeteenuste ajakohastamise VTK: 01.04.2021±31.12.2022

¾ Analüüs ja ettepanekud pikaajalise hoolduse teenuste inimesekeskse 
korraldamise kohta sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna parema integreerimise 
kaudu: 01.10.2022±30.06.2022

¾ Abivajaduse hindamise süsteemi korrastamine

¾ Ettevalmistused RFK üle-eestiliseks rakendamiseks taastusravis, sotsiaalses 
ja tööalases rehabilitatsioonis ja töövõime hindamises



Tegevused alates 2022. a

¾ Teenuste kättesaadavuse parandamisega seotud tegevused: 01.09.2021±
31.12.2025

- analüüs ja ettepanekud pikaajalise hoolduse jätkusuutliku korralduse ja rahastusmudelite 
väljatöötamiseks

¾ Pikaajalise kaitstud töö tuleviku disain: 01.10.2021±31.12.2022

¾ Sotsiaaltranspordi tuleviku korraldamise ja jätkusuutliku rahastuse 
kontseptsioon: 01.01.2022±31.12.2023

¾ Eestkostesüsteemi kaasajastamine



Tegevused alates 2022. a

¾Hoolduskoormusega inimestele tugisüsteemi loomine: 02.01.2022 
±31.05.2023

- Hoolduskoormusega inimestele toetavate teenuste ja koolituste välja arendamine
- Rahvusvahelisele- ja tänasele KOV praktikale tuginev alusanalüüs hoolduskoormusega 

inimestega seotud regulatsiooni sisustamiseks, et ühtlustada tänast KOV praktikat
- Hoolduspuhkuse võimaluse laiendamine hoolduskoormusega inimestele
- Hoolduskoormusega inimeste töötamise soodustamine hooldamise kõrvalt. 



ESF ja ERF vahendid

1.Pikaajalise hooldusega seotud
¾ Eestkoste korralduse korrastamine
¾ SKA KOV nõustamisüksuse töö jätkurahastamine
¾ Vabatahtliku tegevuse soodustamine hoolekandes
¾ KOV võimestamine
¾ Kodus/kogukonnas elamise ja hoolekande teenuste arendamine
¾ Kagu-Eesti arenguprogramm
¾ Kaitstud töö projekt
¾ Hoolduskoormusega inimestele toetavate tegevuste ellu viimine
¾ Abitehnoloogiate kasutuselevõtu soodustamine inimeste elu- ja teenuskeskkondades



ESF ja ERF vahendid

2. Pikaajalise hooldusega seotud
¾ Piirkondlike koordinatsiooniprojektide läbiviimine
¾ Töötatakse välja ning piloteeritakse integreeritud ja uuenduslikke sotsiaalteenuseid ja 

meetmed KOV ning riigiteenuste pakkumiseks 
¾ Suure hooldusvajadusega lastele kombineeritud (ööpäevaringne hoid ja õendusabi) 

teenusmudeli väljaarendamine ja katsetamine. Suure hooldusvajadusega laste 
rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamine. 

¾ Abivajaduse hindamise korralduse korrastamine
¾ ISTE projekt

3. Sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsioonide tõstmine



ESF ja ERF vahendid

4. Pikaajalise hoolduse süsteemi loomist ja rakendamist sh inimestele 
vajaduspõhise abi kättesaadavust toetavad tegevused sh IT lahendused

¾Kogukonnapõhiste teenusmajade rajamine vanemaealistele
¾Erihoolekande teenuskohtade loomine



AITÄH!



Tänan!

projekti info Sotsiaalkindlustusameti veebis: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/iste 
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�OHYDDGH�SLORRWSURMHNWLVW

� 6RWVLDDOPLQLVWHHULXPL�SRROW�DOJDWDWXG�SURMHNW�
DELYDKHQGLYDMDGXVHJD�W¸¸HDOLVWH�VLKWJUXSL�VXXUXVH�KLQGDPLVHNV

� (HVP¦UJLNV�VDDGD�WHDGD�NXL�VXXU�RQ�YDMDGXV�DELYDKHQGLWH�M¦UHOH�
W¸¸HDOLVWH�LQLPHVWH�VHDV��������DDVWDVHG���NHOOHO�HL�ROH�WXYDVWDWXG�
SXXHW�HJD�W¸¸Y·LPH�ODQJXVW

� 3URMHNWL�NHVWYXV����������������������



� $ELYDKHQGLWH�Y·LPDOGDPLVH�DOXVHNV�SLORRWSURMHNWLV�
NHKWLY�DELYDKHQGLWH�ORHWHOX�������������

� 6+6�i ���Y·LPDOGDE�MXED�W¸¸HDOLVWHO�LVLNXWHO�VRHWDGD�
LOPD�SXXGH�Y·L�W¸¸Y·LPH�ODQJXVHWD�ULQQD� MD�
VLOPDSURWHHVH�QLQJ�NXXOPLVDELYDKHQGHLG�MD�
KHOL¾OHNDQGHV¾VWHHPH��NXXOPLVODQJXV�DODWHV���G%���
1HLG�VLKWJUXSSH�SLORRW�HL�P·MXWDQXG�

� 9·LPDOXV�ROL�HVLWDGD�ND�HULPHQHWOXVH�WDRWOXV

6LKWJUXSS�MD�RVDOHPLQH



6LKWJUXSS�MD�RVDOHPLQH

� 3LORRGLV RVDOHVLG W¸¸HDOLVHG YDQXVHV ����� DDVWDVW� NHOOHO WHKLQJX
WHJHPLVH KHWNHO�

� ROL VSHWVLDOLVWL SRROW WXYDVWDWXG DELYDKHQGL YDMDGXV MD
Y¦OMDVWDWXG DELYDKHQGL W·HQG
� HL ROQXG WXYDVWDWXG SXXHW HJD W¸¸Y·LPH ODQJXVW
� ROL SRROHOL W¸¸Y·LPH KLQGDPLVH MD�Y·L SXXGH WXYDVWDPLVH
SURWVHVV



3LORRWSURMHNWLV�RVDOHV�NRNNX����� LQLPHVW

<ƵŶŝ�Ϯϴ
ϭϮй

ϮϵͲϯϴ
ϭϴй

ϯϵͲϰϴ
Ϯϰй

ϰϵͲϱϴ
ϯϮй

můĞ�ϱϴ
ϭϰй

sĂŶƵƐĞůŝŶĞ�ũĂŽƚƵƐ

<ƵŶŝ�Ϯϴ ϮϵͲϯϴ ϯϵͲϰϴ ϰϵͲϱϴ můĞ�ϱϴ



3LORRWSURMHNWLV�RVDOHMDG�NXXGH�O·LNHV

Ϯϯϳ

ϯϵϵ
ϱϮϮ ϰϴϮ

ϲϯϳ

ϴϮϲ

Ϭ

ϭϬϬ

ϮϬϬ

ϯϬϬ

ϰϬϬ

ϱϬϬ

ϲϬϬ

ϳϬϬ

ϴϬϬ

ϵϬϬ

ũĂĂŶ ǀĞĞďƌ ŵćƌƚƐ ĂƉƌ ŵĂŝ ũƵƵŶŝ

/Ɛ
ŝŬ
Ƶƚ
Ğ�
Ăƌ
ǀ�
ŬƵ

ƵƐ

dĞŚŝŶŐƵ�ŬƵƵ

WŝůŽŽƚƉƌŽũĞŬƚŝƐ�ŽƐĂůĞũĂĚ�ŬƵƵĚĞ�ůƁŝŬĞƐ��;ĞƐŵĂŬŽƌĚƐĞƚĞ�ƚĞŚŝŶŐƵƚĞ�
ĂůƵƐĞůͿ



3LORRWSURMHNWLV�RVDOHQXWH�YDQXVHOLQH�MDJXQHPLQH

ϯϴϳ

ϱϰϴ

ϳϯϲ

ϵϴϬ

ϰϱϮ

Ϭ ϮϬϬ ϰϬϬ ϲϬϬ ϴϬϬ ϭϬϬϬ ϭϮϬϬ

<ƵŶŝ�Ϯϴ

ϮϵͲϯϴ

ϯϵͲϰϴ

ϰϵͲϱϴ

můĞ�ϱϴ

/ƐŝŬƵƚĞ�Ăƌǀ

sĂ
ŶƵ

ƐĞ
Őƌ
ƵƉ

Ɖ

WŝůŽŽƚƉƌŽũĞŬƚŝƐ�ŽƐĂůĞŶƵƚĞ�ǀĂŶƵƐĞůŝŶĞ�ũĂŐƵŶĞŵŝŶĞ



7HHQXVHRVXWDMDG SLORRWSURMHNWLV
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�ĞƐƚŝ�KƌƚŽŽƐŝŬĞƐŬƵƐĞ�KƐĂƺŚŝŶŐ

Km�/ŶǀĂƌƵ

:ĂůĂŬĂďŝŶĞƚ�Km

dĂůůƵǆ�ŽƌƚŽ�Km

KƐĂƺŚŝŶŐ�:�>��yW�Zd

dĞƌǀŝƐĞ��ďŝ�Km

ZĞŚĂďŝůŝƚĂƚƐŝŽŽŶŝĂďŝ�Km



(QLP�VRHWDWXG�DELYDKHQGLWH�WHKLQJXG�

ϭϱϳϮ
ϰϲϵ

ϮϬϮ
ϭϵϵ
ϭϵϭ

ϭϬϲ
ϵϯ
ϳϬ
ϲϭ
ϱϴ

Ϭ ϮϬϬ ϰϬϬ ϲϬϬ ϴϬϬ ϭϬϬϬ ϭϮϬϬ ϭϰϬϬ ϭϲϬϬ ϭϴϬϬ

ŝŶĚŝǀŝĚƵĂĂůƐĞůƚ�ǀĂůŵŝƐƚĂƚƵĚ�ƚĂůůĂƚƵŐŝ

ƉŽŽůũćŝŬ�ƐƚĂŶĚĂƌĚŶĞ�ƚĂůůĂƚƵŐŝ

WƁůǀĞŽƌƚŽŽƐŝĚ�;ŵĂƐƐƚŽŽĚĞͿ

<ƺƺŶĂƌůŝŝŐĞƐĞ�ŽƌƚŽŽƐŝĚ�;ŵĂƐƐƚŽŽĚĞͿ

>ĂďĂŬćĞͲƌĂŶĚŵĞŽƌƚŽŽƐŝĚ�;ŵĂƐƐƚŽŽĚĞͿ

:ĂůĂƚƐŝĚ�Ͳ�ŬĂƚĞŐŽŽƌŝĂ�///

ŶŝŵŵĞͲƌŝƐƚůƵƵ�ŽƌƚŽŽƐŝĚ�;ŵĂƐƐƚŽŽĚĞͿ

>ĂďĂũĂůĂͲŚƺƉƉĞůŝŝŐĞƐĞ�ŽƌƚŽŽƐŝĚ�;ŵĂƐƐƚŽŽĚĞͿ

ŬĂŚĞŬćĞƌĂƚĂƐƚŽŽůŝĚ�Ͳ�ĂŬƚŝŝǀƐƵƐŐƌƵƉƉ�/

/ŶŬŽ�ƚŽŽƚĞĚ



(ULQHYDWH�,62�NRRGLGHJD��WHKLQJXLG�WHLQXG�LVLNXG

Ϯϳϳϱ

Ϯϲϴ
ϯϬ ϭϬ ϱ ϭϱ

Ϭ

ϱϬϬ

ϭϬϬϬ

ϭϱϬϬ

ϮϬϬϬ

ϮϱϬϬ

ϯϬϬϬ

ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ϱ�ũĂ�ƌŽŚŬĞŵ

/Ɛ
ŝŬ
Ƶƚ
Ğ�
Ăƌ
ǀ



.·LJH�HQDP�W·HQGHLG�Y¦OMDVWDQXG�VSHWVLDOLVWLG

ϴϭ

Ϯϳϱ

ϲϮϳ

ϭϬϭϰ

ϭϴϰϭ

Ϭ ϮϬϬ ϰϬϬ ϲϬϬ ϴϬϬ ϭϬϬϬ ϭϮϬϬ ϭϰϬϬ ϭϲϬϬ ϭϴϬϬ ϮϬϬϬ

dĞŐĞǀƵƐƚĞƌĂƉĞƵƚ

dĂĂƐƚƵƐĂƌƐƚͬƌĂǀŝ

&ƺƐŝŽƚĞƌĂƉĞƵƚ

KƌƚŽƉĞĞĚ

WĞƌĞĂƌƐƚ

dƁĞŶĚŝƚĞ�Ăƌǀ

dƁ
ĞŶ

Ěŝ
�ǀ
ćů
ũƐ
ƚĂ
ũĂ



Puude või töövõimelanguse tuvastamine 
� WŝůŽŽƚƉƌŽũĞŬƚŝƐ�ŽƐĂůĞŶƵĚ�ϯϭϬϯ�ŝƐŝŬƵƐƚ�ƚĂŽƚůĞƐ�ƉƵƵĞƚ�ǀƁŝ�ƚƂƂǀƁŝŵĞ�
ůĂŶŐƵƐƚ�Ϯϴϰ ŝŶŝŵĞƐƚͲ ϵй�ŬƁŝŐŝƐƚ�ŝŶŝŵĞƐƚĞƐƚ



3RVLWLLYVH�RWVXVH�VDDQXG�LVLNXWH�VRHWDWXG�WRRWHG

Ϭ ϱ ϭϬ ϭϱ ϮϬ Ϯϱ

/ŶŬŽŶƚŝŶĞŶƚƐŝ�ƚŽŽƚĞĚ

ŬĂŚĞŬćĞƌĂƚĂƐƚŽŽůŝĚ�Ͳ�ĂŬƚŝŝǀƐƵƐŐƌƵƉƉ�/

ǀĂŶŶŝͲ�ũĂ�ĚƵƓŝƚŽŽůŝĚ

ŝŶĚŝǀŝĚƵĂĂůƐĞůƚ�ǀĂůŵŝƐƚĂƚƵĚ�ƚĂůůĂƚƵŐŝ

ŬćŝŵŝƐůĂƵĂĚ

ƉĞƐƵŬŝŶŶĂƐ

ĞůĞŬƚƌŝůŝƐĞ�ƌĞŐƵůĞĞƌŝŵŝƐĞŐĂ�ǀŽŽĚŝĚ

ŬƺƺŶĂƌŬĂƌŐƵĚ

ŵĂĚƌĂƚƐŝĚ�ůĂŵĂƚŝƐƚĞ�ǀćůƚŝŵŝƐĞŬƐ

ƌƵůĂĂƚŽƌŝĚ



1HJDWLLYVH�RWVXVH�VDDQXG�LVLNXWH�VRHWDWXG�WRRWHG

Ϭ ϱ ϭϬ ϭϱ ϮϬ Ϯϱ ϯϬ ϯϱ ϰϬ ϰϱ ϱϬ

ŝŶĚŝǀŝĚƵĂĂůƐĞůƚ�ǀĂůŵŝƐƚĂƚƵĚ�ƚĂůůĂƚƵŐŝ

ƉŽŽůũćŝŬ�ƐƚĂŶĚĂƌĚŶĞ�ƚĂůůĂƚƵŐŝ

/ŶŬŽŶƚŝŶĞŶƚƐŝ�ƚŽŽƚĞĚ

WƁůǀĞŽƌƚŽŽƐŝĚ�;ŵĂƐƐƚŽŽĚĞͿ

ŬĂŚĞŬćĞƌĂƚĂƐƚŽŽůŝĚ�Ͳ�ĂŬƚŝŝǀƐƵƐŐƌƵƉƉ�/

ŬƺƺŶĂƌŬĂƌŐƵĚ

>ĂďĂŬćĞͲƌĂŶĚŵĞŽƌƚŽŽƐŝĚ�;ŵĂƐƐƚŽŽĚĞͿ

:ĂůĂƚƐŝĚ�Ͳ�ŬĂƚĞŐŽŽƌŝĂ�///

ƚƵĂůĞƚŝƚŽŽůŝĚ

ƉŽƚŝŬƁƌŐĞŶĚƵƐĞĚ



Järeldused

ϭ͘�<ŽŬŬƵ��ƚĂŽƚůĞƐ��ƉŝůŽŽƚƉƌŽũĞŬƚŝƐ�ŽƐĂůĞŶƵĚ�ŝŶŝŵĞƐƚĞƐƚ�ƉƵƵĞƚ�ǀƁŝ�ƚƂƂǀƁŝŵĞ�
ůĂŶŐƵƐƚ�Ϯϴϰ�ŝŶŝŵĞƐƚ�ĞŚŬ��ϵй ŬƁŝŐŝƐƚ�ŽƐĂůĞũĂƚĞƐƚ͘�^ĞĞŐĂ�ƉŝůŽŽƚƉƌŽũĞŬƚŝƐ�
ŽƐĂůĞŶƵĚ�ŝŶŝŵĞƐĞĚ�Ğŝ�ŚŝŶĚĂ�ŽŵĂ�ƚĞƌǀŝƐĞƐƚ�ƚƵůĞŶĞǀĂŝĚ�ƉŝŝƌĂŶŐƵŝĚ�ƐĞĚĂǀƁƌĚ�
ƚƁƐŝƐƚĞŬƐ�ũĂ�ƉƺƐŝǀĂƚĞŬƐ



Järeldused

ϯ͘�^ŽƚƐŝĂĂůƐƺƐƚĞĞŵŝƐ�ƉƵƵĚƵď�ĚŝŐŝƚĂĂůŶĞ�ƚƁĞŶĚ
WŝůŽŽƚƉƌŽũĞŬƚŝƐ�ĞƐŝƚĂƚƵĚ�ƚƁĞŶĚŝƚĞƐƚ�ƐƵƵƌ�ŚƵůŬ�Žůŝ�ǀŽƌŵŝƐƚĂƚƵĚ�ŬćƐŝŬŝƌũĂƐ͕�ŵŝƐ�ƚƁŝ�ŬĂĂƐĂ�
ƐĞůůĞ͕�Ğƚ͗

� ƐĂŐĞůŝ�Žůŝ�ŬćĞŬŝƌŝ�ǀćŐĂ�ƌĂƐŬĞƐƚŝ�ůŽĞƚĂǀ�ǀƁŝ�ůŽĞƚĂŵĂƚƵ
� ŬŽŚĂƚŝ�Žůŝ�ƚƁĞŶĚŝ�ǀćůũĂƐƚĂũĂ ƁŝŐƐƵƐƚ�ƌĂƐŬĞ�ŬŽŶƚƌŽůůŝĚĂ͕�ŬƵŶĂ�ƚƁĞŶĚŝů�ƉƵƵĚƵƐ�ƚĞƌǀŝƐŚŽŝƵƚƂƂƚĂũĂ�
ŬŽŽĚ�ũĂ�ƚĞŵƉĞů͘

sĂũĂůŝŬ�ŽŶ�ǀćůũĂ�ĂƌĞŶĚĂĚĂ�ĚŝŐŝƚĂĂůŶĞ�ƚƁĞŶĚŝ�ƐƺƐƚĞĞŵ͕�ŵŝƐ�ŽůƵůŝƐĞůƚ�ůŝŚƚƐƵƐƚĂŬƐ�ŬŽŐƵ�
ƐƺƐƚĞĞŵŝ�ƚŽŝŵŝŵŝƐƚ



Järeldused

ϰ͘��ůĂƚĞƐ�Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϮ�ŚĂŬŬĂď��ĞƐƚŝ�,ĂŝŐĞŬĂƐƐĂ�ŚƺǀŝƚĂŵĂ�ŽƐĂƐŝĚ��
^ŽƚƐŝĂĂůŬŝŶĚůƵƐƚƵƐĂŵĞƚŝ�ƉŽŽůƚ�ǀƁŝŵĂůĚĂƚĂǀĂƚĞƐƚ�ĂďŝǀĂŚĞŶĚŝƚĞƐƚ͘

� >ćďŝǀŝŝĚƵĚ��ƉŝůŽŽƚƉƌŽũĞŬƚŝ��ϭϰϬ ϬϬϬ�ĞƵƌŽ�ƐƵƵƌƵƐĞƐƚ�ŬƵůƵƐƚ�ŵŽŽĚƵƐƚĂƐŝĚ��ĞƐƚŝ�,ĂŝŐĞŬĂƐƐĂ�ĂůůĂ�
ůŝŝŬƵǀĂĚ��ƚŽŽƚĞĚ�ŬŽŬŬƵ�ŬƵůƵ�ϵϳ ϰϬϬ�ĞƵƌŽ�ƵůĂƚƵƐĞƐ�ĞŚŬ�ĐĂ�ϳϬ�й͘�

^ŽĞƚĂƚƵĚ�ĂďŝǀĂŚĞŶĚŝƚĞ�ĂŶĂůƺƺƐŝƐƚ�ůćŚƚƵď͕�Ğƚ�ŽƌƚŽƉĞĞĚŝůŝƐƚĞůĞ�ĂďŝǀĂŚĞŶĚŝƚĞůĞ�ŬƵůƵƚĂƚŝ�ŬŽŬŬƵ�
ϵϬ ϴϲϮ�ĞƵƌŽƚ͕�ŵŝƐ�ŽŶ�ĐĂ�ϲϱй�ƉŝůŽŽƚƉƌŽũĞŬƚŝ�ŬƵůƵƐƚ͘��ŶĂŵƵƐ�ŽƌƚŽƉĞĞĚŝůŝƐŝ�ĂďŝǀĂŚĞŶĚĞŝĚ�ƐŽĞƚĂŶƵĚ�
ŝŶŝŵĞƐƚĞƐƚ�Ğŝ�ƚĂŽƚůĞŶƵĚ�ƉƵƵĞƚ�ĞŐĂ�ƚƂƂǀƁŝŵĞ�ůĂŶŐƵƐĞ�ŚŝŶĚĂŵŝƐƚ͘�^ĂŵƵƚŝ�Ğŝ�ǀĂƐƚĂ�ŶĞŶĚĞ�ŝŶŝŵĞƐƚĞ�
ƚƁĞŶĚŝƚĞů�ǀćůũĂ�ƚŽŽĚƵĚ�ŶćŝĚƵƐƚƵƐĞĚ��ĞƐƚŝ�,ĂŝŐĞŬĂƐƐĂ�ŚƺǀŝƚĂŵŝƐƚŝŶŐŝŵƵƐƚĞůĞ�Ͳ Ŷƚ�ŽŵĂŶĚĂƚƵĚ�
ůĂŵƉũĂůŐƐƵƐ�ǀƁŝ�ũĂůĂ��ƌŝƐƚŝǀƁůǀŝ�ůĂŵĞŶĞŵŝŶĞ



Edasised tegevused
�ƚƚĞƉĂŶĞŬƵĚ͕�ŵŝĚĂ�ŬĂĂůƵĚĂ�ĂďŝǀĂŚĞŶĚŝƐƺƐƚĞĞŵŝĚĞ�ƺŚƚůƵƐƚĂŵŝƐĞ�ũĂ�
ůćďŝƉĂŝƐƚǀƵƐĞ�ŚƵǀŝĚĞƐ͗
ϭ͘�>ƵƵĂ�ǀƁŝŵĂůƵƐĞĚ�ĂďŝǀĂŚĞŶĚŝƚĞ�ƐĂĂŵŝƐĞŬƐ�ŬŝŝƌĞůƚ�ŶĞŝůĞ�ŝŶŝŵĞƐƚĞůĞ͕�ŬĞůůĞů�
ƚĞŬŝď�ǀĂũĂĚƵƐ�ĂďŝǀĂŚĞŶĚŝƚĞůĞ�ŽŽƚĂŵĂƚƵůƚ͖
Ϯ͘�>ƵƵĂ�ƚƂƂĂŶĚũĂƚĞůĞ�ŵŽƚŝǀĞĞƌŝǀĂĚ�ǀƁŝŵĂůƵƐĞĚ�ŬŽŵƉĞŶƐĞĞƌŝŵĂŬƐ�ƚƂƂƚĂũĂƚĞůĞ�
ƚƂƂƚĂŵŝƐĞƐƚ�ƚŝŶŐŝƚƵĚ�ǀĂĞǀƵƐƚĞ�ůĞĞǀĞŶĚĂŵŝƐĞŬƐ�ƐŽĞƚĂƚĂǀĂƚĞ�ĂďŝǀĂŚĞŶĚŝƚĞ�
ŬƵůƵ͖�
ϯ͘�>ƵƵĂ�ĂďŝǀĂŚĞŶĚŝ�ǀĂũĂĚƵƐĞ�ƚƵǀĂƐƚĂũĂƚĞůĞ ŬĂĂƐĂĞŐŶĞ�ŵŽŽĚƵƐ�ŚŝŶĚĂŵĂŬƐ�
ĂďŝǀĂŚĞŶĚŝ�ǀĂũĂĚƵƐƚ�ƺŚƚƐĞƚĞů�ũĂ�ƐĞůŐĞƚĞů�ĂůƵƐĞů
ϰ͘<ĂĂůƵĚĂ�ŽƐĂůŝƐĞůƚ�ŬŽŶŬƌĞĞƚƐĞƚĞ�ĂďŝǀĂŚĞŶĚŝƚĞ�ǀƁŝŵĂůĚĂŵŝƐƚ�ŝůŵĂ�ƚćŝĞŶĚĂǀĂ�
ƁŝŐƵƐƚĂƚƵƐĞƚĂ�ĞŚŬ�ŝůŵĂ�ƉƵƵĚĞ�ǀƁŝ�ƚƂƂǀƁŝŵĞ�ůĂŶŐƵƐĞ�ŵććƌĂŵŝƐĞƚĂ�;Ŷƚ�
ƌĂƚĂƐƚŽŽů͕�ŚŽŽůĚƵƐǀŽŽĚŝ͕�ŝŶŬŽŶƚŝŶĞŶƚƐͿ�



Küsimused



Tänan kuulamast!


