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Psüühiline erivajadus
• Psüühilise erivajaduse all mõistetakse psüühikahäireid, mis on

rahvusvahelises haiguste klassifikaatoris (RHK-10) toodud klassifikatsiooni

alusel psüühika- ja käitumishäired F00-F99.

• Psüühikahäire hõlmab nii psüühiliselt haiged kui ka vaimse alaarenguga

isikuid.

• Kõigist puuetega inimestest on Eestis psüühikahäirega 16% ehk 21 569

inimest.

• Erihoolekandeteenusteks nimetatakse Eestis psüühilise erivajadusega

inimestele mõeldud teenuseid.

• Erihoolekandeteenuste eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku

arendamine ning tegevuste juhendamine. Inimene peaks ise maksimaalselt

panustama oma igapäevaelu tegevustesse ning teda juhendatakse ja

aidatakse tema vajaduste järgi.



Erihoolekande valdkonna areng

• 1990 lõpp – algas erihoolekandeteenuste arendamine, riigieelarvest tagati
ainult ühe psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuse –
ööpäevaringne hooldamine hooldekodus – rahastamine.

• 2000 - erihoolekande erialase juhtimisauditi tulemusel töötati välja 9-
teenuseline süsteem, mille eesmärgiks oli inimeste vajadustele vastava abi
andmine – igaüht toetati neis funktsioonides ja valdkondades, milles
inimene toetust vajas ning vajadustele vastavas ulatuses. Eesmärgiks sai
toetada inimesi nende koduses keskkonnas nii kaua kui võimalik.

• 2006 - koostati Sotsiaalministeeriumi poolt riiklike erihoolekandeasutuste ja
–teenuste reorganiseerimise kava.

• Eesmärgiks seati:

• • asutuste ühendamine maakonnast suurematesse juhtimis-,
koordineerimis- ja koostööstruktuuridesse ning nende suurem seostamine
ennekõike teiste hoolekande- ja tervishoiuasutustega;

• • asutuste või nende üksuste suurem ning selgepiirilisem
spetsialiseerumine lähtudes piirkondlikust vajadusest;

• • üle vaadata ja ühtlustada hoolekandeasutuste elamistingimuste standardid
(kvaliteet) ja hoolekandeasutustesse riikliku investeerimise poliitika mahud
ning põhimõtted.



Erihoolekande taust ja tänane olukord

• Erihoolekanne kui mõiste viidi Eesti seadusandlusesse sisse 1.

jaanuaril 2009. a, kui mõiste asendati sotsiaalhoolekande seaduses

seni kasutatud mõistega „psüühilise erivajadusega inimeste

hoolekande teenused“.

• Erihoolekande sisuks on korraldada Sotsiaalhoolekande seaduses

kirjeldatud viie teenuse osutamist psüühilise erivajadusega

täisealistele (alates 18. eluaastast), kellel on raske, sügava või

püsiva kuluga psüühikahäire.

• Sihtgruppi ei kuulu (v.a kohtumääruse puhul) vanaduspensioniikka

jõudnud dementsuse diagnoosiga isikud ning isikud, kellel on

sõltuvus alkoholist või narkootilisest ainest juhtiva psüühikahäirena.



Rahastatavad kohad 01.08.2014 seisuga

Teenus Kohtade arv

Igapäevaelu toetamise teenus 1950

Töötamise toetamise teenus 482

Toetatud elamise teenus 599

Kogukonnas elamise teenus 144

Ööpäevaringne erihooldusteenus 2240

Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava 
liitpuudega isikutele

341

Ööpäevaringne erihooldusteenus 
ebastabiilse remissiooniga isikutele

75

Ööpäevaringne erihooldusteenus 
kohtumääruse alusel paigutatud isikutele

124

KOKKU 5955



Teenusele suunamine

• Erihoolekandeteenusele suunamist soovijal peab olema koostatud

rehabilitatsiooniplaan sh täpsustatud isiku vajadus erihoolekandeteenuse

saamiseks. Kui isikul on olemas kehtiv rehabilitatsiooniplaan, esitab ta

taotluse erihoolekandeteenusele suunamiseks koos taotlusel märgitud

dokumentidega Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgse piirkonna

juhtumikorraldajale pensioniametisse.

• Igapäevaelu toetamise teenusele suunamiseks piisab psühhiaatri

hinnangust, kohtumääruse alusel ööpäevaringsele erihooldusteenusele

asumiseks teeb kohus vastavasisulise otsuse ning rehabilitatsiooniplaani

koostamine ei ole inimese jaoks kohustuslik.

• Uue töövõimereformi plaanide kohaselt: isik ei vaja toetavate

erihoolekandeteenuste vajaduse kindlaks tegemiseks

rehabilitatsiooniplaani. Piisaks psühhiaatri hinnangust, mille põhjal annab

konkreetse teenuse vajaduse hinnangu Sotsiaalkindlustusameti

juhtumikorraldaja.



Erihoolekande arengukava 2014-2020

• Riigi strateegiline lähtedokument erihoolekandeteenuste ja valdkonna

arendamiseks - Erihoolekande Arengukava 2014 – 2020, mis annaks

tervikliku nägemuse selleks, et psüühilise erivajadusega inimesed saaksid

võrdsetel alustel teistega osaleda ühiskonnaelus.

• Arengukava üldeesmärk: Tagada psüühilise erivajadusega täisealistele

inimestele võrdsed võimalused eneseteostuseks ning kvaliteetsed

erihoolekandeteenused.

• Üldeesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised alaeesmärgid:

• Psüühilise erivajadusega täisealistele inimestele on tagatud võrdsed

võimalused eneseteostuseks;

• Erihoolekandeteenused on deinstitutsionaliseerimise põhimõtteid järgivad;

• Erihoolekandeteenused on kvaliteetsed ning teenuse osutaja on

kvalifitseeritud ja asjatundlik.



Sõltuvushäirega isikud erihoolekandes?

Arutelu punktid:

• Kuidas sobitub tänasesse erihoolekandesse?

• Kui suur on sihtgrupp?

• Kus on nad täna?

• Millist teenust vajavad (kui suure 

toetusastmega)?

• Milline peaks olema teenuse sisu?

• Milline peaks olema teenuse osutaja 

ettevalmistus?

• Millised on riskid, turvalisus, eripärad, millega 

arvestada?
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