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Näiteid
Teenus
Aasta: 2013

Kohalike omavalitsuse võimalustest ja
vajadustest

Koduteenus
Päevakeskuse teenus
Isiklik abistaja
Täiskasvanu tugiisik

Teenuse
kasutajaid

Maksumus

Maksumus
kasutaja
kohta

6435
50 123

4 988 744
5 441 766

755
109

389
744

621 507
678 080

1598
911
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Kohalike omavalitsuste tagasiside

Kohalike omavalitsuste ettepanekud

... teenusepakkumise piiratusele:
• Teenusepakkujatega seotud põhjused - neid on
vähe, neist puudub ülevaade, nende kompetents
pole piisav, tegutsetakse projektipõhiselt
• Teenuste sihtrühmaga seotud põhjused - liiga
väike, teadmata
• Väärtuspõhised põhjused - kohalik omavalitsus ei
soovi suurendada õpitud abitust, kohalik
omavalitsus pole motiveeritud teenust pakkuma
• Eelarvelised põhjused - puuduvad rahalised
vahendid teenuse praktiliseks korraldamiseks (nt
transport), rahastamine pole stabiilne
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... teenuste kättesaadavuse tagamiseks:
• omavalitsuste vahelise koostöö toetamine
regionaalsel ja riiklikul tasandil
• omavalitsusjuhtide vahelise koostöö
soodustamine
• teenuste delegeerimine mittetulundussektorile
• info jagamine ja heade praktikate vahetamine
• piirkondadeüleste teenust pakkuvate
kompetentsikeskuste loomine
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Euroopa Liidu vahendid
Eestile 2014-2020

Regionaalarengu
fond
1,873 miljardit
Sotsiaalfond
0,588 miljardit

Euroopa struktuurifondide üldistest
kavandustest

Ühtekuuluvusfond
1,073 miljardit
Maaelu arengu
fond
0,726 miljardit
Eesti annab samal perioodil EL ühiseelarvesse
ca 1,2 miljardit eurot.
Eesti riigieelarve on ca 8 miljardit eurot aastas.
Allikas: Rahandusministeerium

Teised fondid
1,640 miljardit
12
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Prioriteedi „Sotsiaalse kaasatuse
suurendamine“ meetmed
1.
2.

2. Sotsiaalse kaasatuse
suurendamine
Eesti riigil on 12 prioriteeti
Euroopa Liidu
struktuurifondide
rakendamisel, sh...

3.

4.

3. Tööturule juurdepääsu
parandamine ja tööturult
väljalangemise ennetamine

5.
6.

7.

Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine
hoolduskoormuse vähendamiseks - 46 mln
Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused – 52 mln (sh
asendushooldus 6 mln)
Alkoholi liigtarvitamise, sh alkoholisõltuvuse, ennetuse, varase
avastamise ning nõustamis- ja raviteenuse loomine ja rakendamine – 10
mln
Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives
püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks (ERF) – 208 mln
Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega
inimeste vajadustele vastavaks (ERF) – 68 mln
Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud
püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja
uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks – 20
mln
Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine
noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu – 20 mln
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Prioriteedi „Tööturule juurdepääsu
parandamine ja tööturult väljalangemise
ennetamine“ meetmed
1. Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine, sh
erivajadustega inimeste töövõimelisuse tõstmine ja
nende töötamise soodustamine – 199 mln
2. Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives
osalemiseks – 53 mln
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Avatud
taotlusvoorud
piirkondlikeks
tegevusteks

Raha eraldamise
viisid

Riigi tasandi
tegevused
Toetuse
andmise
tingimused
(TAT)

Üleriigilise
haardega
hanked
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ESF ja ERF raames rahastatavate
hoolekande valdkonna tegevuste fookus on
töölesaamise toetamine hoolekandeteenuste abil.

Riigi prioriteetidest

Tegevuste käigus luuakse võimalus tööleasumiseks =
vähendatakse tööleasumise takistusi.
Tööturuteenuseid pakub jätkuvalt Töötukassa.
Sotsiaalhoolekande eest kannavad hoolt kohalik omavalitsus ja
riik oma iga-aastaste eelarvete raames.
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Meetme „Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused“ eesmärk

Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused

• Hoolekandeteenuseid saanud erivajadustega,
hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustes
inimeste osalemine tööturul on suurenenud.

Avatud taotlusvoorud

20
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Avatud taotlusvoor „Tööturul osalemist
toetavad hoolekandeteenused“

Avatud taotlusvoor „Tööturul osalemist
toetavad hoolekandeteenused “, 2.

Projektide sisuks on erivajadustega ja/või eakatele
inimestele ning nende hoolduskoormusega pereliikmetele
tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste osutamine.

2016-2019

Teenuste osutamise eesmärk on
• tööealise isiku hoolduskoormuse vähendamine ja/või
• erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule
asumise võimekuse suurendamiseks.

Omafinantseering

7 200 000

6 120 000

1 080 000

Hooldusteenus (intervall- või
päevahooldus)

2 400 000

2 040 000

360 000

Isiklik abistaja

4 396 000

3 736 600

659 400

Tugiisik

4 396 000

3 736 600

659 400

11 979 200 10 182 320

1 796 880

Häirenupp
KOKKU

Avatud taotlusvoor „Tööturul osalemist
toetavad hoolekandeteenused “, 3.

EL toetus

Koduteenus

Sotsiaaltransport
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Kogueelarve

554 668

97 883

31 023 750 26 370 188

652 550

4 653 563

NB! Jaotus teenuste vahel on indikatiivne, tegelik jaotus sõltub taotlejate eelistustest.
NB! Kohalik omavalitsus ei pea taotlema toetust korraga kõigile teenustele. 22

Avatud taotlusvoor „Tööturul osalemist
toetavad hoolekandeteenused “, 4.

Tulemus
• Vähemalt 5220 erivajadustega ja/või eakat inimest või
nende hoolduskoormusega pereliiget on saanud tööturul
osalemist toetavaid hoolekandeteenuseid, mille
tulemusena on nad säilitanud töö, asunud tööle või
suundunud aktiivsetele tööturuteenustele.
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• Sotsiaalteenuste meetmes on kavas korraldada kaks
avatud taotlusvooru: 2015 (tegevusteks 2016-2017
(2019?)) ja 2017 (tegevusteks 2018-2019).
• Taotlusvoorude eel on võimalik esitada osalusteatis, mille
alusel saadakse maakondlikust arenduskeskusest
põhjalikku nõustamist kvaliteetse projekti
ettevalmistamiseks. Nõustamise eest maksab
Sotsiaalministeerium.
• Taotlus annab ülevaate kavandatava projekti /1/
piirkondlikust kontekstist, /2/ eesmärkidest, /3/ tegevustest,
/4/ tulemustest, /5/ eelarvest ja /6/ jätkusuutlikkusest.
Taotlusi nõustab ja võtab vastu rakendusüksus SA Innove.
24
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Avatud taotlusvoor „Tööturul osalemist
toetavad hoolekandeteenused “, 5.

Avatud taotlusvoor „Tööturul osalemist
toetavad hoolekandeteenused “, 6.
Eelistatud on projektid, mis teostatakse
1. koostöös,
2. terviklahendustena,
3. jätkusuutlikkust silmas pidades ja
4. kvaliteedi tagamisele tähelepanu pöörates.

• Projektitaotluse osaks on piirkondlik teenuste
hetkeolukorra ja vajaduse analüüs.
• Teenusvajaduse analüüsis (mis toetub maakondlikele
tööhõive tegevuskavadele vm strateegiadokumentidele)
määratletakse toetatava teenuse taseme
miinimumnõuded, teenusega kaetav piirkond või
kriteeriumid selle piirkonna määratlemiseks ja
otstarbekaimad koostöömudelid ning finantsilise
jätkusuutlikkuse saavutamise viisid.
• Teenuspiirkonnaks võib olla nii üks kohalik omavalitsus,
maakond kui muu sisuliselt ja vormiliselt otstarbekas
halduskogum.
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Kokkuvõtteks
Riik ei võta üle kohalike omavalitsuste ülesandeid, aga
toetab nende täitmist täiendavalt Euroopa
struktuurifondide vahenditest, näiteks on kavandatud
• 31 mln eurot kohalike hoolekandeteenuste toetuseks
(taotlevad kohalikud omavalitsused)
• 46 mln eurot lapsehoiu toetuseks (taotlevad
teenuseosutajad)
• 12 mln eurot puudega inimeste kodude
kohandamiseks (taotlevad teenusevajajad ise)

Hoolekandeteenuste osutamise raamistik
uuel Euroopa Sotsiaalfondi perioodil

Edukat võimaluste ärakasutamist!

Piret Talur
Hoolekande osakond
Sotsiaalministeerium
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