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PÄEVAKORD
1. Erihoolekande valdkonna arengud riigis. Elen Preimann, Sotsiaalministeerium;
2. Teenused omastehooldajatele. Kätlin Uuemäe, Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuamet;
3. Tallinna ligipääsetavuse arengusuunad 2016-2022 uuendamine. Mihkel Tõkke ja
Jako Stein, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;
4. Jooksvad küsimused
a. MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda ettepanek võtta invakomisjoni
liikmeks MTÜ Aspi Tugi ASTU.

1. Erihoolekande valdkonna arengud riigis. Elen Preimann, Sotsiaalministeerium
Betina Beškina: Millised on riigi plaanid erihoolekande valdkonna tulevikuga Eestis ja kuidas
teenuseid edasi arendatakse?
Elen Preimann: 2017. sai isikukeskse teenusmudeli (ISTE) prototüüp valmis ja seda
piloteeritakse siiamaani ning ka 2023.-2024. aastatel. Ja siis 2025. aastal peab midagi edasi
saama, sest Euroopa Sotsiaalfondi rahastus lõppeb. Erihoolekandeteenused on hästi erineva
hinnaga, toetusvajaduse aste on inimestel väga erinev. Aastaks 2024. suletakse veel 9 suurt
hooldekodu (1175 kohaga). Põhilised probleemid erihoolekande valdkonnas:
Erihoolekandeteenused ei ole piisavalt isikukesksed ja vajaduspõhiselt paindlikud:
 Rakendame alates aastast 2025 toetavate teenuste asemel isikukeskse erihoolekande
teenusemudeli (ISTE) üle eestiliselt;
 Leiame spetsiifilistele sihtgruppidele, nagu sõltuvushäirega inimesed ja
autismispektrihäirega inimesed, sobiva toetusega viisid teenuse osutamiseks;
 Muudame paindlikumaks regulatsiooni, mis lubab teenuse kasutajal teenuselt eemal olla
aasta jooksul vaid 2 kuud;
Erihoolekandeteenuste rahastus ei ole ajakohane:
 Viime tegevusjuhendajate nõutud arvu erinevatel teenustel vajaduspõhisele tasemele;
 Töötame välja erihoolekandeteenuse pakkuja juures koduõenduse tegevusloa alusel
osutatava õendusabiteenuse sisukirjelduse ja korraldusmudeli;
 Loome uue, äärmusliku toetusvajadusega inimeste ööpäevaringse teenuse eelse ehk
intervallteenuse;
 Täpsustame SHS § 89 sõnastuse.
Ettekanne lisatud manusena Lisa 1.
Betina Beškina: Aitäh, Elen. Eelmisel korral käis ettepanek eraldi erihoolekande teema
komisjoni loomiseks. Otsustatud sai, et kõigepealt kuulame ära Sotsiaalministeeriumi
ettekande. See oli Külli Urbi ettepanek.
Külli Urb: Meil Tallinnas ootavad ka paljud inimesed järjekorras. Meil ongi mure, et kas
Tallinna kuidagi vaadatakse strateegiat tehes kohtade osas eraldi, ma mõtlen just
ööpäevaringsete teenuste mõttes.
Elen Preimann: Jah, me püüame seda vaadata. Kahjuks ka näiteks ehituse hinnad tõusevad nii,
et meil pole alati võimalik ehitada nii palju kohti, kui alguses planeerime. Keeruliseks muudab
ka see, et Tallinnas on kinnisvara ja kruntide hinnad hoopis midagi muud, kui mujal.
Külli Urb: See võiks olla selline koht, kus riik ja KOV teevad koostööd, et meie oma inimesed
ei läheks kogukonnast välja.
Marina Runno: Tänan väga hea ülevaate eest. Saan aru, et ISTE projekti tulemus on plaan
minna muutmisele, et toetavate teenuste osas KOV võtab selle üle, aga sinna juurde ei käsitleta
päeva- ja nädalahoiuteenust? Käo Tugikeskusega liigume ka praegu suures mahus päeva- ja
nädalahoiuteenuse osutamise suunas.
Elen Preimann: Jah, seda me planeerime eraldiseisvana ümber teha. Hetkel on see planeeritud
nö ööpäevaringse teenuse eelteenusena ringi teha.

Mihkel Tõkke: Küsin ISTE projekti osas, et mis see maht ja kohtade arv 2023.-2024. aastatel
olema saab?
Elen Preimann: Praegu just aktiivsel tegeleme sellega. Maht tõenäoliselt veidi suureneb,
näeme vajadust, et ühe inimese pearaha peame tõstma. ISTE puhul tahaksime, et see oleks
hindadega seotud ning nö poolautomaatselt tõuseks. Kas tuleb 750 või 800 kohta sõltub nüüd
sellest, kui palju hind tõuseb.
Külli Urb: Väga väga tahaks ka Käo Tugikeskuse uue Pae hoone teenusmudeli osas kaasa
rääkida.
Marina Runno: Teenusekasutajate, vanemate ja eestkostjatega meil tulebki 1. juunil ideekorje
päev. Covid tõttu lükkus see edasi. Töötamegi selle süsteemi välja ,et kuidas kodurühma baasil
hakata päeva- ja nädalahoiuteenust osutama. Teen ettepaneku, et Käo Tugikeskuse Pae keskuse
uuest majast ja ideest eraldi rääkida mõnel järgmisel koosolekul.
Betina Beškina: Pidime veel eraldi arutama, kas on vaja luua eraldi töörühm või saame
erihoolekande küsimusi arutada siin komisjonis? Ma arvan, et see on efektiivsem, kui saame
neid küsimusi siin samas seltskonnas käsitleda.
Külli Urb: Kuna meie komisjon koosneb väga paljudest valdkonna spetsialistidest ja
kolmandast sektorist, erihoolekanne on siiski ma oma spetsiifikaga. Mul siiski tekkis selline
tunne, et me peaksime vaatama Tallinna korra eraldi. See ei pea olema aastatepikkune töörühm,
võime leppida kokku mingi perioodi, kui kohtumine. Minu ettepanek on see. Kuidas teised
sellesse suhtuvad?
Marina Runno: Mina arvan, et päris eraldi komisjoni ei ole mõistlik eraldi juurde luua, pigem
konkreetsete teemade osas saab koosseisu täpsustada või vähendada, kui teisi see teema nii
palju ei puuduta.
Betina Beškina: Tõesti töörühmasid on palju ja mõistlikum on ühe komisjoni baasil tegutseda.
Marina Runno: TSTA poolt eraldi erihoolekandeteenusega kokkupuutuvatel esindajatel
kohtumine korraldada ja kokku saada, see on alati tervitatav.
Külli Urb: Ma jään ikkagi oma seisukoha juurde, sest ma näen, et Tallinna tulebki eraldi
käsitleda. Ma paluks protokolli eraldi panna, et jään enda ettepaneku juurde kindlaks.
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Betina Beškina: Komisjoni liikmed avaldasid soovi kuulda rohkem omastehooldajatele
mõeldud teenuste kohta. TSTA juhtivspetsialist Kätlin Uuemäe annab ülevaate teenustest.
Kätlin Uuemäe: Omastehooldajate asendamisteenuse hange on läbi saanud ning uueks
teenuseosutajaks on 2. maist Caremate OÜ. Teenus mõeldud eelkõige neile, kes hooldavad
igapäevaselt kodustes tingimustes oma lähedasi. Teenust ei pakuta, kui omastehooldajale on
määratud hooldajatoetus. Hooldajatoetus, mida saab taotleda abivajaduse hindamise alusel,
sügava ja raske puudega inimestele, vastavalt 100 ja 50 eurot. Lisaks pakub Tallinn päevahoidu
mäluhäiretega inimestele Kesklinna Sotsiaalkeskuses ja Mustamäe Päevakeskuses. Lisaks
toetab Tallinn eakaid üldhooldekodu teenuse eest tasumisel vastavalt inimese sissetulekule
abivajaduse hindamise alusel.

Arne Kailas: Eesmärk on suurendada ka mäluhäiretega inimeste päevahoiu teenuse kohti
Tallinnas ja leida erinevates linnaosades täiendavaid teenuse kohti.
Külli Urb: Omastehooldaja asendamisteenuse maht on 4 tundi nädalas. Võib-olla seda peaks
ka inimese põhiselt üle vaatama, et seda saaks vajadusel rohkem, kui 16 tundi kuus.
Kätlin Uuemäe: See 16 tundi on jah meil kirja pandud, aga tegelikult ikkagi, kui on vajadus,
siis kaalutletud otsusega on võimalik erandkordades määrata neid tunde rohkem.
3. Tallinna ligipääsetavuse arengusuunad 2016-2022 uuendamine. Mihkel Tõkke ja
Jako Stein, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Betina Beškina: Jako Stein ja Mihkel Tõkke annavad lühiülevaate, milliseid on peamised
kordaminekud, mis ligipääsetavuse arengusuundade dokumendi alusel eelmisel perioodil ära
tehti ning kuidas järgmise perioodi eesmärkide planeerimisega edasi minna.
Jako Stein: Andis esmase ülevaate, milliseid on saavutatud eesmärgil perioodil 2016-2022 ja
millised on uued eesmärgid perioodiks 2023-2028. Põhilised valdkonnad arengusuundade
dokumendis: info ja side; transport ja taristu; hoonestatud keskkond ja avalik ruum; avalikud
rajatised ja teenused. Olulisematest tegevustest plaanime veel sellel aastal suuremahulise
andmete kaardistuse Tallinna Ligipääsetavuse Infosüsteemi (LIPS). Maikuus on planeeritud
kohtumine puuetega inimeste ühingutega.
Külli Urb: Ligipääsetavuse puhul on tegemist ju sellise horisontaalse tegevusega, see puudutab
absoluutselt kõike. Kui ma kuulan, kuidas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (TSTA)
töötajad sellest räägivad, see on metsik töökoormus ja metsik vastutus. Kuidas on linnas jagatud
kogu see ligipääsetavuse lugu linnas. Kas see on kõik tõesti TSTA teha?
Jako Stein: Tegelikult me teeme jah seda koostöös. Minu suur soov oleks, et ka
Linnaplaneerimise ametis oleks ligipääsetavuse ekspert tööl. Praegu teeme jah
Kommunaalameti ja Linnaplaneerimisametiga ja kõikide ametitega koostöös. Ka
ehitusseadustiku määrus on, millest nad lähtuvad.
Jüri Järve: Tahaks Jakot ja TSTA-d tänada jätkuva positiivse meelestatuse ja ligipääsetavuse
teemaga tegelemise eest.
Tarmo Antson: Tahtsin küsida, vaatasin LIPS-is liikumisteede kaarti. Kas seal on ka plaanis
uuendada neid objekte?
Jüri Järve: Kui me LIPS-i planeerisime, siis sai sinna kavandatud, et ka teine amet saaks ise
neid takistusi sinna lisada ja hallata.
Jako Stein: Me saame luua teile kasutajaõigused ning siis saate vastavaid andmeid ise muuta.
4. Jooksvad küsimused - MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda ettepanek võtta
invakomisjoni liikmeks MTÜ Aspi Tugi ASTU.
Betina Beškina: Tuli ettepanek MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Kojalt. Võtta uue liikmena
invakomisjoni liikmeks psüühilise- ja käitumishäiretega inimeste valdkonna teemasid esindav
organisatsioon – MTÜ Aspi Tugi ASTU, kontaktisik Jaanus Tärnov. Ühingu esindaja on
kutsutud koosolekul osalema. Tegemist on ühtlasi ka Tallinna Puuetega Inimeste Koja
liikmesühinguga. Kas komisjoni liikmed on nõus uue liikme vastuvõtmisega? Siis tervitame
Jaanust.

Betina Beškina: Suur tänu teile, millal me järgmine kord kohtume, Mihkel?
Mihkel Tõkke: Ma arvan, et järgmine koosolek on mõistlik korraldada kohe peale suve,
augustis või septembris.
Betina Beškina: Lepime kokku, et kohtume augustis.

