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Erihoolekandeteenused

• Erihoolekandeteenusele saamiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusameti 
piirkondliku juhtumikorraldaja poole

• Isikul või tema seaduslikul esindajal tuleb esitada:

⁻ erihoolekandeteenuste taotlus (va kohtumääruse alusel teenusele paigutatud isik)

⁻ ärakiri isiku seadusliku esindaja esindusõigust tõendavast dokumendist

⁻ psühhiaatri või rehabilitatsiooniteenuse osutaja kirjalik hinnang

⁻ rehabilitatsiooniteenuse osutaja kirjalik ettepanek teenusele suunamiseks 
rehabilitatsiooniplaani koostamise ajaks

• Osutatakse isikule, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire

• TT, TE, KE, ÖE, ÖL ja ÖR teenuse vajadus peab olema kindlaks tehtud 
rehabilitatsioonimeeskonna poolt ja kajastuma isiku rehabilitatsiooniplaanis

• Toetavaid teenuseid ei osutata samaaegselt ööpäevaringsete 
erihooldusteenustega

• SKA sõlmib halduslepingu ja tasub teenuse osutajale arve alusel
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Toetavad teenused
• Igapäevaelu toetamise teenus (IET)

- eesmärk - isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng,

- psühhosotsiaalse toimetuleku toetamine, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja
tööoskuste kujundamine, isiku lähedaste ja koos elavate isikute nõustamine

- maht vähemalt  4 h kuus

- ruumide kulu katab KOV

• Töötamise toetamise teenus (TT)

- eesmärk - juhendada ja nõustada isikut, toetamaks tema iseseisvat toimetulekut ja 
parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ning töötamise ajal

- isik vajab töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist

- motiveerimine, sobiva töö leidmine, juhendamine tööandja juhiste kohaselt, 
tööandja nõustamine, isiku ja kaastöötajate juhendamine nendevahelistes suhetes, 
ettevalmistus iseseisvalt tööle asumiseks

- maht vähemalt 4 h kuus

- isik peab töö vastu võtma 1 aasta jooksul

Toetavad teenused

• Toetatud elamise teenus (TE)

- eesmärk - tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades

- Teenust võib osutada isiku kasutusse antud eluruumides või muudes 
teenuse osutamiseks sobivates kohtades 

- suudab enda eest hoolitseda ja juhendamisel toime tulla igapäevaelu 
toimingutega

- juhendamine igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel: eelarve 
koostamine, eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste, sh 
posti- ja finantsteenuste kasutamine; abistamine ühise elukorralduse 
reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises; ettevalmistamine 
iseseisvaks elamiseks, juhendamine ja abistamine iseseisvalt elamiseks 
elamispinna hankimisel

- maht vähemalt 2 h nädalas
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• Kogukonnas elamise teenus (KE)

- eesmärk - peresarnase elukorralduse loomine koos majutuse ja
toitlustamisega, et suurendada isiku iseseisvat toimetulekut ja arendada
igapäevaelu tegevuste korraldamise oskusi ühistes tegevustes osalemise
kaudu

- suudab toime tulla enese eest hoolitsemisega ning osaleda
majapidamistöödes

- kujundatakse isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, juhendatakse aja
planeerimisel ja vaba aja sisustamisel, kujundatakse tööoskusi ja
arendatakse töövõimeid; juhendatakse töötamise või töösarnase tegevuse
tegemise juures

- teenuse osutaja tagab tegevusjuhendaja kättesaadavuse öisel ajal

- maht – iga päev

Ööpäevaringsed teenused

Ööpäevaringne erihooldusteenus (ÖE)

• eesmärk – tagada isiku iseseisva toimetuleku säilimine ja suurenemine ning 
turvaline elukeskkond teenuse osutaja territooriumil

• ööpäevaringne hooldamine ja arendamine koos majutuse ja toitlustamisega

• raske või sügav puue, püsiv töövõimetus vähemalt 80%

• isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude sotsiaalteenustega

• isikule ei osutata samal ajal IET, TE, TT või KE teenust

• isik vajab abi enese eest hoolitsemisel ja ei tule toime igapäevaelu toimingutega 
või vajab selleks olulisel määral pidevat kõrvalabi ja juhendamist

• teenuse osutaja peab

- tagama isiku turvalisuse

- abistama isikut enese eest hoolitsemisel

- järgima tervishoiuteenuse osutaja poolt isikule määratud raviskeemi

• omaosalus majutamise ja toitlustamise eest
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Ööpäevaringsed teenused

ÖE liitpuudega isikule (ÖL)

• raske või sügav vaimne alaareng, lisaks sellele muu puue

• sügav puude raskusaste

• töövõime kaotus vähemalt 90%

ÖE ebastabiilse remissiooniga isikule (ÖR)

• ebastabiilse remissiooniga raske, sügav või püsiva kuluga psüühikahäire

• töövõime kaotus vähemalt 90% (tööealine isik)

• sügav puude raskusaste (vanaduspensioni ealine isik).

ÖE kohtumääruse alusel (ÖK)

• pidev kontroll ja ülevaade isiku liikumise, asukoha ja tegevuste üle

• isik ei lahku teenuse osutamise ruumidest ega territooriumilt ilma saatjata

• meetmed, et isik ei seaks ohtu ennast või teisi isikuid

• võimalus töötamiseks või töösarnaseks tegevuseks teenuse osutaja territooriumil 

Teenusele suunamine

Isik esitab SKA-le vormikohase taotluse ja lisadokumendid 

SKA väljastab isikule suunamisotsuse, kui:
• isik vastab tema poolt taotletavale teenusele õigustatud isikule esitatavatele 
nõuetele
• riigieelarves on olemas rahalised vahendid isikule teenuse osutamiseks
• teenuse osutajal, kelle juurde isik soovib teenusele minna, on vaba koht 
teenuse osutamiseks
• kogukonnas elamise teenusele ja ööpäevaringse erihooldusteenusele 
suunamist sooviv isik nõustub tasuma omaosaluse toitlustamise ja 
majutamise eest

Juhul, kui SKA-l ei ole võimalik õigustatud isikule suunamisotsust väljastada 
soovitud hoolekandeasutusse, teavitab SKA isikut vaba koha olemasolust teise 
teenuse osutaja juures või teenuse saamiseks tema järjekorda võtmisest
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Erihoolekandeteenusele saamise 
piirangud

Riigieelarvest ei rahastata erihoolekandeteenuse, välja arvatud kohtumääruse alusel 
ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamist:

1) vanaduspensioniikka jõudnud dementsuse diagnoosiga isikule, kellel ei ole 
dementsuse diagnoosile lisaks muud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäiret, ja

2) isikule, kellel on sõltuvus alkoholist või narkootilisest ainest juhtiva psüühikahäirena.

Erihoolekandeteenuste järjekorrad

• Isikud lisatakse järjekorda alates erihoolekandeteenuse osutamise otsuse 
tegemise kuupäevast

• Maakonnapõhised järjekorrad iga teenuse kohta eraldi

• Järjekorda isikud, kes on 16-aastased

• Eelisjärjekorda isikud, kes ei ole enam õigustatud asendushooldusteenust 
saama

• Teenusele suunatakse ka need isikud, kes on järjekorda pandud, kuid kelle 
rehabilitatsiooniplaani kehtivuse aeg on teenuse saamise ajaks lõppenud
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Kontaktandmed Teeninduspiirkond Klientide vastuvõtt

Linda Lillemaa
80010 Pärnu, Lai 14, kab.101
tel. 447 7633
Linda.Lillemaa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Pärnumaa, Viljandimaa, Järvamaa
E 9.00 - 12.00
N 13.00 - 16.00

Tiina Kõiv
90507 Haapsalu, Jaama 15
tel. 472 4032
Tiina.Koiv@sotsiaalkindlustusamet.ee

Läänemaa, Saaremaa, 
Raplamaa, Hiiumaa

E 9.00 - 12.00
N 13.00 - 16.00

Tatjana Veiler
44311 Rakvere, Tallinna 30, kab.34
tel. 327 8382 
Tatjana.Veiler@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa
E 9.00 – 12.00
N 13.00 - 16.00

Aili Unt
68203 Valga, Kesk 12, kab.137
tel. 767 1980
Aili.Unt@sotsiaalkindlustusamet.ee

Valgamaa, Põlvamaa, 
Võrumaa

E 9.00 - 12.00
N 13.00 - 16.00

Krista Normak
50303 Tartu, Põllu 1a, kab.112
tel. 744 7465
Krista.Normak@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tartumaa, Jõgevamaa
E 9.00 - 12.00
N 13.00 - 16.00

Veroonika Bojetskaja
10117 Tallinn, Pronksi 12, kab.206
tel. 664 0116 
Veroonika.Bojetskaja@sotsiaalkindlustusamet.ee

Harjumaa
T 9.00 - 12.00
N 13.00 - 16.00

Kerli Heinsoo
10117 Tallinn, Pronksi 12, kab.209
tel. 664 0173 
Kerli.Heinsoo@sotsiaalkindlustusamet.ee

Harjumaa
E 9.00 - 12.00
N 13.00 - 16.00

Aitäh!

Veroonika Bojetskaja

veroonika.bojetskaja@sotsiaalkindlustusamet.ee

Helen Tähtvere

helen.tahtvere@sotsiaalkindlustusamet.ee


