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Abi saamise eelduseks ei ole puue
Abivajaduse hindamine toimub 
ühtsetel alustel ja valideeritud 

vahenditega, võimalikult 
vähemkoormavalt nii inimese kui 

hindaja jaoks

Vaadatakse üle KOV/riigi roll ja 
vastutus teenuste pakkumisel, nt 
toetavad erihoolekandeteenused 
KOV tasandile, muudatused teenuste 
rahastamisel, nt üldhooldusteenus

Teenuseid 
korraldatakse 
integreeritult 

(hoolekande- ja 
tervishoiu valdkonna 

koostoimes)

Hoolduskoormusega inimestele tagatakse 
tugi ja sotsiaalsed garantiid, nt 
hoolduspuhkuse laiendamine, töötamise 
soodustamine, toetavate teenuste ja 
koolituste pakkumine, rahaline tugi jms

Pikaajalise hoolduse süsteemi keskne 
põhimõte on toetada hooldusvajadusega 

inimeste võimalikult iseseisvat toimetulekut 
ja ühiskonnaelus osalemist

Avaliku sektori rahaline panus kasvab, osapoolte vastutusalad teenuste finantseerimisel on selged

Kõigile abivajajatele on 
kvaliteetsed pikaajalise 
hoolduse teenused 
kättesaadavad, sõltumata 
sellest, millises piirkonnas nad 
elavad ning vähenenud on 
lähedaste hoolduskoormus.

Abi korralduse ja teenuste järelevalve ja kvaliteedi edendamine

Inimese vaatest 
sujuv ja loogiline 
abimeetmete 
korraldus

Kvalifitseeritud tööjõud, sh  nii kvalifikatsiooni- kui koolitusvõimaluste edendamine

IT süsteemid, mis tagavad osapoolte vahelise andmevahetuse, sh süsteemi analüüsimiseks /poliitika kujundamiseks 
vajalikud andmed ja nende tagamise jms



Valdkondade integreerimine

• Koordinatsioonimudel - metoodiline lähenemine tervishoiu-, 
sotsiaalhoolekande- ja töövaldkonna ning teiste valdkondade 
omavahelisele koostööle, tegevuste koordineerimisele ja teenuste 
integreerimisele eesmärgiga tagada kompleksse abivajadusega 
inimesele tema vajadustele vastav abi ja toetus.



Koordinatsioonist kokkuvõtlikult

• Aastatel 2018–2019 viidi ellu hoolduskoordinatsiooni katseprojekt.
• 01.10.2020-31.12.2021 kestis inimkeskse hoolekande- ja 

tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamise projekt, kus 
osales kokku kuus piirkonda. 

• 2021. aasta lõpus avati uus taotlusvoor, millest toetatakse 
koordinatsioonimudeli rakendamist kaheksas piirkonnas. 

• 2023 aasta esimeses pooles uus taotlusvooru, mille eesmärk on 
koordinatsiooni katsetada ja rakendada maakondade tasandil. 
Taotleja või tema partner peab olema varasemalt 
koordinatsioonimudeli rakendamiseks toetust saanud.



Mida on võetud teadmisena kaasa
hoolduskoordinatsiooniprojekti katsetamise
kogemustest?
• Parim tulemus kui koordinaator asub füüsiliselt mõlemas kohas 

osaliselt nii KOVis kui tervise- või perearstikeskuses/haiglas.
• Kõige tulemuslikum kui koordinaatoril 1,0 ametikohta.
• Piirkonniti erinevad praktikad- tuleb katsetada, milline sobib 

kõige paremini. 
• Kõige keerulisem on koostöö perearstidega.
• Mure inimestega, kes ei soovi projektis osaleda või keelduvad 

abist sh ka lähedased.
• Kõige keerulisem sihtrühm psüühikahäiretega ja 

sõltuvusprobleemidega inimesed



RFK eesmärk
• anda teaduslik alus tervise ja tervisega seotud seisundite, nendest tulenevate 

tagajärgede ja determinantide e mõjurite mõistmiseks ning uurimiseks 
• luua ühtne keel tervise ja tervisega seotud seisundite kirjeldamiseks, et parandada eri 

kasutajate üksteisemõistmist
• võimaldada andmete võrdlemist erinevate riikide, meditsiinierialade, 

terviseteenistuste ning perioodide vahel
• anda süstemaatiline kodeerimisskeem terviseteabesüsteemidele



RFK rakendamise eesmärk Eestis
Abivajajate terviklik ja proaktiivne toetamine, olenemata sellest, kus toimub nende 
esimene kokkupuude süsteemiga (tervishoid, tööhõive, hoolekanne). 

RFK-põhiseid tulemusi jagatakse teistele seotud spetsialistidele (perearstid, kohaliku 
omavalitsuse sotsiaaltöötajad, inimese toetamisprotsessis osalevad teenusepakkujad).

RFK võimaldab: 

- terviklikult hinnata inimese funktsioneerimisvõimet

- seada teenuste üleselt eesmärke

- luua (erinevates valdkondades kasutatav) tegevuskava

- hinnata teenuste tulemuslikkust 

- dokumenteerida kogu teenuse info üle süsteemide üheselt mõistetavalt



RFK rakendamise teekaart 
2020 Töörühma moodustamine

Juhtrühma moodustamine

Teekaardi tegevuste kinnitamine

2021   RFK tõlke kaasajastamine
Koolitajate koolitus (õppekava välja tootmine ja spetsialistide koolitamine)
Spetsialistide koolitamine (taastusravi, rehabilitatsioon)
Rahvusvaheline koostöö
Töörühma kohtumised

2022  RFK ärianalüüs (valdkondade ülene andmevahetus) 

Spetsialistide koolitamine (eesmärk 400 spetsialisti)

RFK integreerimine õppekavadesse

Ettevalmistused õigusruumi korrastamiseks

2023 Klassifikaatori  ametlik registreerimine 

Õigusruumi muudatused (VTK)  

Jätkuvad spetsialistide koolitused

IT arendused                                                                                                         



Tänan kuulamast!


