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Hea lugeja, sa hoiad käes Sotsiaalkindlustusameti 
järgmise nelja aasta arengukava. See on meie 
meeskonna poolt pikalt ja põhjalikult ette valmistatud 
ja läbi mõeldud strateegiliste otsuste kogum, mille 
järgi juhindume oma tegevustes aastatel 2017-2020.

Sotsiaalkindlustusameti pea 25-aastase tegutsemise 
ajal on saavutatud nii mõndagi tähelepanuväärset, kuid 
kiiresti muutuv maailm nõuab uusi tegutsemisviise ja 
muutustega toimetulemist.

Uue arengukava valguses oleme seadnud endale 
kõrgemad eesmärgid ja väljakutsed.

Suurimaks järgmise perioodi väljakutseks on meie 
töökorraldus. Kuidas korraldada organisatsioonis 
tööd nii, et tulemuseks oleks kasutajamugavad 
ja vajaduspõhised teenused. Peame jõudma 
veendumusele, et teenuseid saavad just need 
inimesed, kes seda kõige rohkem vajavad. On meil 
oskusi, et pakkuda välja uusi ja toimivaid lahendusi? 
On. Sotsiaalkindlustusametit ootavad lähiaastatel ees 
suured muutused. Muutused on aga õppiva ja areneva 
organisatsiooni üks tunnustest.

Arengukava koostamise käigus saime hoolikalt läbi 
mõelda, kes on need, kelle heaks me tegutseme, 
ning mis on nende vajadused. Meil on üle 700 000 
kliendi, kelle hea teenindamine ja toetamine on meie 
kõige olulisem ülesanne. Inimesed ei saa endale teist 
Sotsiaalkindlustusametit valida. Muutuma peame 
meie.

Teame, et hea teenus on see, mida inimene ei märka, 
ta lihtsalt tunneb ennast hästi. See eeldab meilt võimet 
ja oskusi pakkuda välja uusi ja toimivaid lahendusi. 
Sellele me keskendumegi, et meil oleks teenused, mis 
on inimese vajaduste, väärtuste ja maailmaga kõige 
paremini kooskõlas.

Igal organisatsioonil on vaja eesmärke ja sihte. Neid 
eesmärke on võimalik aga saavutada üksnes läbi 
inimeste, kes selles organisatsioonis töötavad. Seega 
on oluline, et töötajad oleksid organisatsiooni poolt 
väärtustatud, püsiksid teotahteliste, motiveeritud ja 
kompetentsetena.

Tänan kõiki Sotsiaalkindlustusameti töötajaid ja 
partnereid, kes strateegia koostamisse panustasid.

Egon Veermäe     
Sotsiaalkindlustusameti peadirektor
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Sotsiaalkindlustusamet 
pakub iga päev teenuseid 
umbes 700 000 inimesele. 
Arendame oma teenuseid 
nii, et toetuste või hüvitiste 
taotlemine oleks inimeste 
jaoks edaspidi lihtsam, 
kiirem ja ka selgem.  
Toome sotsiaalvaldkonna  
IT-süsteemid 21.  sajandisse. 

Merje Kuus, juba õige pea väikese 
poja ema

“Ma tean, et värsketele 
lapsevanematele on riigiga 
suhtlemine väga mugavaks tehtud.  
Ei mingit teenindusbüroosse 
sättimist. Vanemahüvitise avalduse 
saab internetis esitada kasvõi öösel 
kui beebi magab. Mugav!”
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Ursula Lannes, infostüsteemide 
osakonna peaspetsialist 

“Meie teenused võiksid inimese jaoks 
olla mugavalt „kahe kliki“ kaugusel. 
Näiteks kui perre sünnib laps, ei peaks 
inimene tegema muud kui kinnitama 
pangaarve numbri, kuhu automaatselt 
laekub vanemahüvitis.”
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Missioon
Tagame inimesele sotsiaalse kaitstuse

Iga inimene võib mistahes eluetapil vajada 
elukvaliteedi hoidmiseks, taastamiseks või 
suurendamiseks ühiskonna poolset abi ja toetust. 
Sotsiaalkindlustusamet suhtleb aktiivselt inimestega, 
hindab ja analüüsib nende toimetulekuvõimet ja pakub 
vajadustest lähtuvaid teenuseid.

Visioon
Tagame inimesele vajaduspõhised ja 
kasutajamugavad teenused

Sotsiaalkindlustusamet hindab regulaarselt inimeste 
toimetulekut ja vajadusi ning prognoosib nende 
muutusi.

Väärtused
Hoolime inimesest

Oleme inimese jaoks ja tema lähedal. Hoolime 
inimesest, nii kliendist, partnerist, kolleegist kui 
iseendast.

Oleme asjatundlikud

Oleme oma töös analüütilised, tõhusad, tulemuslikud 
ja räägime selget keelt.

Teeme koostööd

Kuulame, kaasame, usaldame inimest, olgu ta klient, 
kolleeg või partner. Töötame ühtse meeskonnana.

Oleme uuendusmeelsed

Vaatame tulevikku ja püüdleme loovate lahenduste 
poole.

Missioon, visioon, 
väärtused

Sotsiaalkindlustusameti põhieesmärgid 2017–2020
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Sotsiaalkindlustusameti 
põhieesmärgid 2017–2020

Sotsiaalkindlustusameti 
teenused on vajaduspõhised 
ja kasutajamugavad

Sotsiaalkindlustusamet teenindab kõiki Eesti inimesi 
ja pea igaüks puutub mõnes eluetapis (olgu see siis 
näiteks lapse sünd või pensionile jäämine) sotsiaal-
kindlustusametiga kokku. Igapäevaselt teenindab amet 
kokku umbes 700 000 inimest. 

Arendame teenuseid viisil, et need oleks inimestele 
mõistetavad ja lihtsalt kättesaadavad. Muudame suht-
luse inimese ja sotsiaalkindlustusameti vahel senisest 
efektiivsemaks ja vähem ajamahukaks, viies enamiku 
suhtlusest e-kanalisse. Korraldame töö nii, et inimene 
ei pea teenuste saamiseks korduvalt esitama kord juba 
riigile või kohalikule omavalitsusele esitatud andmeid, 
tõendeid ja dokumente.

E-kanali kaudu kliendipöördumiste osakaal 
kõigist kliendipöördumistest (%)

2017 2018 2019 2020

5 20 40 80

Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse 
soovitusindeks (%)

2017 2018 2019 2020

70 70 75 80

Õigeaegsete maksete osakaal kõigist 
maksetest (%)

2017 2018 2019 2020

98 98,3 98,7 99

Põhieesmärk 1:  
Sotsiaalkindlustus- 
ameti teenused on 
vajaduspõhised ja 
kasutajamugavad

Põhieesmärk 2: 
Sotsiaalkindlus-
tusamet on Eesti 
sotsiaalkaitsesüs-
teemi kompetent-
sikeskus

Põhieesmärk 3:  
Inimeste elu-  
kvaliteet on   
paranenud 

Tulemusnäitajad

Sotsiaalkindlustusameti põhieesmärgid 2017–2020
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Suhtleme inimestega nii siin 
kui sealpool piiri, kogume 
infot ja teeme järeldusi. Sest 
ennetamine on võimalik vaid 
läbi teadmise ja mõistmise. 
Analüüsides püsivalt meie 
klientide olukorda, saame 
paljusid sotsiaalseid riske ära 
hoida või nende raskusastet 
vähendada.

Helen Tähtvere, erihoolekande valdkonna juht 

“Viime just läbi analüüsi puuetega 
laste vanemate hulgas, et teada saada 
kui kättesaadavad on nende jaoks 
sotsiaalse rehabilitatsiooni ja teised 
teenused.”
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Ebeli Berkman,  erivajadusega 
Arthuri ema

“Sain sotsiaalkindlustusametilt 
eile kirja, kus paluti tagasisidet. 
Küsimustele vastamine võttis vaid 
5 minutit. Tore, kui saan olla abiks 
ja anda tagasisidet minu ja mu 
lapse jaoks väga oluliste teenuste 
kohta.”
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Sotsiaalkindlustusamet on 
Eesti sotsiaalkaitsesüsteemi 
kompetentsikeskus

Kasutame sotsiaalkaitse infosüsteemi 
andmeid sotsiaalpoliitika kujundajate 
toetamiseks 

Kogudes ja analüüsides kliendipöördumisi ning 
andmeid sotsiaalkaitse infosüsteemist, on 
sotsiaalkindlustusamet loonud andmebaasi, mille 
põhjal saab hinnata ja analüüsida sotsiaalpoliitika 
tõhusust ning teha poliitika kujundajatele ettepanekud 
valdkonna arendamiseks.

Kogume ja jagame uusi teadmisi, 
oskusi, kogemusi ning teeme 
koostööd

Teenuste arendamisel võetakse aluseks teiste riikide 
parimad praktikad ja analüüsidest selgunud tegelikud 
vajadused. Sotsiaalkindlustusamet piloteerib uusi 
lähenemisviise, et olla kindel kas ja kuidas uutel 
meetoditel tuginevat teenust Eestis osutada. Teenuste 
ja protsesside arendamisel väldime dubleerimist ja 
oleme avatud koostööle.

Teenuse kvaliteedi kindlustamine 

Meie eesmärk on kasvada sotsiaalteenuste 
kvaliteedi kompetentsikeskuseks. Koostöös lepime 
kokku ja kehtestame ühtsed sotsiaalteenuste 
kvaliteedipõhimõtted ja -nõuded ning tagame nende 
järgimise. Pakume kvaliteedialaseid nõuandeid, 
juhiseid ja koolitusi.

Oleme teenuste pakkumisel 
ettenägelikud

Prognoosides teenuste arendusvajadusi, teeme 
etteulatuvalt ettepanekuid seaduste muutmiseks. 
Soovime, et seadused võimaldaks inimesel saada 
teenuseid ja toetusi õigustatud vajadustest ja 
ootustest lähtuvalt.

Sotsiaalsete probleemide 
teadvustamine ja ennetamine

Mitmeid sotsiaalseid riske on võimalik 
vähendada inimeste teadlikkust suurendades. 
Sotsiaalkindlustusamet kasvatab ennetava töö 
osakaalu, informeerides ühiskonda, tõstatades 
aktuaalseid teemasid ajakirjanduses ja osaledes 
avalikes debattides.

Eesti elanike usaldus  
Sotsiaalkindlustusameti vastu

2017 2018 2019 2020

01

Tulemusnäitajad

1Mõõtmist alustatakse ja baastase määratakse 2017. aastal.

Sotsiaalkindlustusameti põhieesmärgid 2017–2020
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560 000

700 000

140 000

Sotsiaalkindlustusamet pakub 
iga päev teenuseid

viiendik aga 
riigi toetatud 
sotsiaalteenuseid.

Enamik klientidest 
saab meie kaudu 
riiklikke hüvitisi,

10 0001

inimesele

Sotsiaalkindlustusameti põhieesmärgid 2017–2020



12

Inimese elukvaliteet   
on paranenud
Sotsiaalkindlustusameti planeeritud tegevused 
inimese elukvaliteedi parandamiseks on seotud 
„Heaolu arengukava 2016–2023“, „Laste ja perede 
arengukava 2012–2020“, „Vägivalla ennetamise 
strateegia 2015–2020“ ja „Siseturvalisuse arengukava 
2015–2020“ eesmärkide ja tulemusnäitajatega.

Sotsiaalkindlustusamet hindab regulaarselt rakendatud 
sotsiaalkindlustusmeetodite tõhusust ning pakub 
poliitikakujundajatele uusi sotsiaalkindlustusalaseid 
lahendusi, mis vähendavad inimeste vaesusriski ning 
parandavad iseseisvat toimetulekut. 

Sotsiaalkindlustusameti põhieesmärgid 2017–2020
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Absoluutse vaesuse määr     
(%, vanus 18-64 aastat)

2017 2018 2019 2020

6,3 6,2 6,1 6,1

Kodust iseseisvat toimetulekut toetavate 
avahooldusteenust saajate suhtarv2

2017 2018 2019 2020

1,5 1,6 1,7 1,8

Sügava materiaalse ilmajäetuse määr (%)

2017 2018 2019 2020

4,0 3,9 3,9 3,8

Absoluutse vaesuse määr     
(%, vanus 0-17 aastat)

2017 2018 2019 2020

7,1 7,0 7,0 7,0

Absoluutse vaesuse määr     
(%, vanus 65+ aastat)

2017 2018 2019 2020

1,2 1,0 0,9 0,9

Tulemusnäitajad

2  Mõõdik näitab avahooldusteenuseid kasutavate eakate, tööealiste puudega inimeste ja psüühiliste erivajadustega inimeste ning ööpäevaringset 
institutsionaalset hooldusteenust saavate inimeste suhtarvu.

Sotsiaalkindlustusameti põhieesmärgid 2017–2020
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Me maksame 420 000 
pensionärile iga kuu umbes 
140 miljonit eurot pensioni, 
160 000 perele 16 miljonit 
eurot peretoetusi ja 17 000 
inimesele vanemahüvitist  
15 miljonit eurot.

Anna-Kristiina Vellend,  uhke kolme lapse ema

“Meie peres kasvab kolm last. 
Suuremaid väljaminekuid peame ikkagi 
planeerima. Hea, kui kõik toimib ning 
lasterahad õigel kuupäeval alati arvel 
on. Hea teenus on standard, seda ei 
pane tähele, see on nagu õhk toas.” 
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Merlin Loorits, hüvitiste osakonna nõunik

“Maksime inimestele just esimest 
korda lasterikka pere toetust. Meie kõige 
kriitilisem tegevus on kliendile lubatud 
summa õigele kontole täpses suuruses 
ja lubatud ajal välja maksta.”
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Sotsiaalkindlustusameti kõige ressursimahukam 
valdkond on hüvitiste väljamaksed: 2016. aastal 
maksis amet 420 000 pensionärile iga kuu kokku 
ligikaudu 140 miljonit eurot pensionit, 160 000 perele 
16 miljonit eurot peretoetusi ja 17 000 inimesele 
vanemahüvitist 15 miljonit eurot.

Peame oluliseks, et hüvitised on õigustatult 
vajadusepõhised, teenus kasutajamugav ja 
maksed laekuvad õigeaegselt. Panustame rohkem 
teavitustööle ja jagame ennetavalt lisainfot tulevastele 
lapsevanematele ja pensionäridele riigilt ja kohalikult 
omavalitsuselt saadavate teenuste osas. Arendame 
kompleksteenust, mis võimaldab kõik riigi ja kohaliku 
omavalitsuste pakutavaid hüvitisi ja teenuseid saada 
vaid ühekordse pöördumisega ning inimesele sobivat 
teeninduskanalit ja suhtluskeelt kasutades.  

Hüvitiste valdkond

160.000 
perele

420.000 
pensionärile

17.000 
inimesele

Keskmine toetus 
pere kohta kuus

Keskmine vanematoetus 
inimese kohta kuus

Keskmine pension inimese 
kohta kuus

10 0001

140.000.000 € 

pensione
16.000.000 € 
peretoetusi15.000.000 € 

hüvitisi

Hüvitistega seotud kliendipöördumiste arv

2017 2018 2019 2020

290 000 250 000 200 000 145 000 

Tulemusnäitajad

Hüvitiste valdkond
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 461.000

18.600 
peretoetuste 

saamise 
taotlust

21.000 
pensionite 
saamise
taotlust

15.600 
vanemahüvitiste 
saamise taotlust

14.600 
kogumispensioni 
täiendava sisse-
makse saamise 

taotlust

kliendikontakti tekib 
Sotsiaalkindlustusametil 
seoses hüvitiste taotluste 
esitamise, maksete ning 
lisainfo vajadusega.

E-teenuse kasutajate arv 

2017 2018 2019 2020

90 000 120 000 160 000 180 000

Hüvitiste vaiete arv 

2017 2018 2019 2020

150 140 130 100

Rahuldatud hüvitiste    
vaiete osakaal koguarvust (%)

2017 2018 2019 2020

20 17 14 10

Enammaksete arv  

2017 2018 2019 2020

5 300 5 000 4 000 3 000

Põhieesmärk:    
teenused on vajaduspõhised 
ja kasutajamugavad

Hüvitiste valdkond
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Arendustegevused

Tegevus  Aasta 

E-teenuste arendamine

- perehüvitised   2019 

- lisapuhkepäevad  2017 

- üksi elava pensionäri toetus  2018 

- pensionid   2020 

- kahjuhüvitised  2018 

- kuriteoohvri riiklik hüvitis  2018 

- regressid3   2018 

Hüvitise saamiseks taotluse täitmise ja esitamise lihtsamaks muutmine  2018 

Vanemapuhkuste süsteemi arendamine  2020 

Siseriikliku andmevahetuse arendamine ja menetluse kiirendamine

- täitemenetluse automatiseerimine (e-täitur)  2018 

- elatisabi menetluse automatiseerimine (kohtuinfosüsteem)  2018 

- ID-kaardi põhise pensionäri soodustuse või staatuse      
  tõendamise süsteemi arendamine  2018 

- pensioni I, II, III samba personaalse tervikvaate loomine       
 ja pensioniteeninduse tsentraliseerimine   2020 

Riikidevahelise andmevahetuse arendamine ja menetluse kiirendamine

- EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)       
 andmevahetuse rakendamine   2020 

Hüvitiste valdkond

3 Tagasinõudeõigus. Isikul, kes on tasunud võla või hüvitanud kahju teise isiku eest, on õigus seaduses sätestatud alustel esitada nõue 
tegeliku võlgniku vastu.
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Kahepoolsed andmevahetuslepingud riikidega

  o Soome  2018 

  o Saksamaa  2019 

  o Norra  2019 

  o Venemaa  2020 

  o Rootsi  2020 

  o Austraalia  2020 

Kliendi probleemihalduse süsteemi rakendamine  2017 

Kliendi tagasiside süsteemi rakendamine  2017 

Kliendiga suhtluskanalite arendus

- hüvitiste alustekstide arendus  2017 

- hüvitiste alustekstide tõlgete (vene, inglise) arendus  2017 

- hüvitiste valdkonna sotsiaalkindlustusameti kodulehe arendus  2017 

Väljamaksete tagamise riskiplaanide väljatöötamine ja järgimine  2017 

Hüvitiste valdkond

Tegevus  Aasta
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Ekspertiisi, sotsiaaltoetuste 
ja sotsiaalteenuste valdkond 
tegeleb inimestega, kes 
vajavad oma igapäevase 
toimetuleku korraldamiseks 
tavapärasest rohkem riigi 
poolset tuge. Puudega 
inimesed on riigi erilise 
tähelepanu all. 

Jako Stein, vajab liikumiseks ratastooli

"Täitsin just puude taotluse 
elektrooniliselt. Sain seda mugavalt 
kodust teha."
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Merlin Murumets,   
ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste juht

"Teeme tööd selle nimel, et puude 
tuvastamise protsess oleks lihtne ja 
kasutajamugav. Et toetuste ja teenuste 
vajajad ei peaks abi pikalt ootama." 
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Ekspertiisi, sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste 
valdkond tegeleb inimestega, kes vajavad oma 
igapäevase toimetuleks tavapärasest rohkem 
riigipoolset tuge. Abivajajatele väljastatakse puudega 
inimese kaart, makstakse toetusi ja suunatakse 
sotsiaalteenustele. Sotsiaalkindlustusamet pakub 
täiendavat tuge 147 000 inimesele

Vajaduspõhised ja 
kasutajamugavad teenused

Sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste 
taotlemine

Peame oluliseks sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste 
taotlemise protseduuride lihtsustamist ning 
toetuste ja teenuste mõju hindamist. Personaalne 
juhtumikorraldus võimaldab määrata toetusi ja 
teenuseid vastavalt vajadusele ning mõõta saavutatud 
tulemusi. 

Ekspertiisi, sotsiaaltoetuste 
ja sotsiaalteenuste valdkond

Põhieesmärgid:          
kujundada vajaduspõhised ja       
kasutajamugavad teenused ning        
olla sotsiaalkaitse kompetentsikeskus

Sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamine

Sotsiaalkindlustusamet kehtestab sotsiaalteenuste 
kvaliteedi tagamiseks kõigile osapooltele mõistetavad 
kvaliteedipõhimõtted ja -nõuded. Kvaliteedinõuete 
järgimist jälgitakse nõustava järelevalve käigus. 
2018. aastal võtame seoses haldusreformiga üle 
maavalitsustes tehtava sotsiaalteenuste järelevalve 
funktsiooni. Sotsiaalvaldkonna järelevalvega seotud 
ülesannete koondumine annab võimaluse luua, 
rakendada ja arendada terviklikku sotsiaalteenuste 
järelevalve süsteemi.

Ekspertiisi, sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste valdkond
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väärtuses makstavaid 
sotsiaaltoetusi
aastas

Täiendav 
tugi inimesele

11.000
lapsed

65.000
pensioniealised

71.000
tööealised

B.A.
65 
000
000€

147.000

Rehabilitatsiooniteenus 
21.000 inimesele
8.900.000 € 

väärtuses

Erihoolekanne
5.500 inimesele
24.700.000 €
väärtuses

Abivahendid 
50.000 inimesele
9.500.000 € 

väärtuses

Ekspertiisi, sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste valdkond
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Otsime ja katsetame uusi 
lahendusi, kuidas puudega 
inimestele pakkuda 
sotsiaalteenuseid nii, et 
abivajaja tõesti abi saaks, aga 
ka selleks kuluvad ressursid 
oleksid kontrolli all.

Life, juhtkoer

“Auh!”



25

Mariliis Tilk, sotsiaalteenuste osakonna 
abivahendite talituse juhtkoerte projekti juht 

“Piloteerime just ühte juhtkoerte 
projekti. Töötame välja juhtkoerte 
teenuse kirjeldust ning korraldusskeemi. 
Eesmärk on parandada 
nägemispuudega inimeste iseseisvat 
toimetulekut.”
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Erihoolekande teenuse järjekorras olevate 
inimeste osakaal teenusesaajatest (%)

2017  2018 2019 2020

23 20 10 5

Ekspertiisi vaiete arv 

2017  2018 2019 2020

2000 1850 1700 1550

Rahuldatud ekspertiisi vaiete   
osakaal vaiete koguarvust (%) 

2017  2018 2019 2020

55 48 42 29

Sotsiaalteenuste vaiete arv 

2017  2018 2019 2020

30 25 20 10

Rahuldatud sotsiaalteenuste   
vaiete osakaal vaiete koguarvust (%)

2017  2018 2019 2020

13 11 9 7

Sotsiaaltoetustega seotud  
kliendipöördumiste arv 

2017  2018 2019 2020

136 000 100 000 50 000 25 000

Sotsiaalteenustega seotud 
kliendipöördumiste arv 

2017  2018 2019 2020

34 000 30 000 25 000 17 000

Rehabilitatsiooni- ja erihoolekande teenusele 
määramise otsuse tegemisele kuluv aeg (kuu)

2017  2018 2019 2020

5 4 2 1

Terviseinfosüsteemi andmete alusel 
koostatud ekspertarvamused (%)

2017  2018 2019 2020

63 70 80 90

Puude raskusastme ja sotsiaaltoetuse 
menetlustähtaeg (tööpäev)

2017 2018 2019 2020

15 10 5 5

Tulemusnäitajad

Ekspertiisi, sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste valdkond
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Arendustegevused

Tegevus  Aasta  

Puude tuvastamine, sotsiaaltoetuse määramine       
ja puudega isiku kaardi väljastamine komplekstaotlusena  2017  

Personaalse juhtumikorraldaja süsteemi rakendamine

- ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste kompleksmenetluse rakendamine  2017 

- ekspertiisi ja sotsiaalteenuste süsteemi ühisosa analüüsimine  2017 

- sotsiaalteenustes personaalse juhtumikorraldaja       
 süsteemi rakendamine  2017 

Kliendi probleemihalduse süsteemi4 rakendamine  2017 

Kliendi tagasiside süsteemi rakendamine  2017 

Kliendiga suhtluskanalite arendus

- ekspertiisi, sotsiaaltoetuste ja -teenuste alustekstide arendus  2017 

- ekspertiisi, sotsiaaltoetuste ja -teenuste alustekstide       
 tõlgete (vene, inglise) arendus  2017 

- ekspertiisi, sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste valdkonna       
 sotsiaalkindlustusameti kodulehe arendus  2017 

- puudega inimese soodustuse või staatuse tõendamine ID kaardiga  2018 

- abivahendi kaardi funktsiooni lisamine ID-kaardile  2018 

Ekspertiisi, sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste valdkond

4 Süsteem, mille abil fikseeritakse kliendiprobleem ja jälgitakse probleemi lahendamise protsessi kuni kliendi probleemi lahendamiseni.
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Tegevus    Aasta   

Lapse puude esmakordsel taotlemisel menetlusaja lühendamine      
ja puude menetlemine sõltumata rehabilitatsiooniteenusest   2017 

Meditsiiniseadmete andmekogu arendamine „veebikaubamajaks“      
(seadmete müügifunktsiooni lisamine)  2018 

SKAIS25 kasutajamugavate ekspertiisi, sotsiaaltoetuste,   2018    
sotsiaalteenuste realiseerimine  

Teenuste osutajate kvaliteedi mõõtmise metoodika väljatöötamine  2017 

Sotsiaalteenuste kulumudelite väljatöötamine  2017 

Sotsiaalteenuste kulumudelite rakendamine  2018 

Teenuse disaini rakendamine:

- kaitstud töö6 koosloome disainiprojekt  2017 

- rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni7       
 arendusprojekt (rehabilitatsiooni protsess)  2018 

- erihoolekandeteenuse8 ja teenusesüsteemi      
 ümberkorraldamine ja arendamine  2019 

Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine ja uute       
kogukondlike toetavate teenuskohtade loomine  2023 

Nõustava järelevalve põhimõtete ja metoodika      
väljatöötamine ja ühtlustamine:

- järelevalve juhendmaterjalide koostamine  2017 

- ekspertide järelevalvesse kaasamise põhimõtete       
 väljatöötamine ja rakendamine  2018 

- teenuse osutajate kogemuskohtumiste süsteemi       
 väljatöötamine ja rakendamine  2018 

Arendustegevused

5 Sotsiaalkindlustusameti uus infosüsteem.
6 Pikaajalise kaitstud töötamise teenus on loodud inimeste jaoks, kes oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu ei ole võimelised töötama tavalistes 

töötingimustes avatud tööturul.
7 Klassifikatsioon hõlmab inimese terviseolukorda (keha struktuurid ja funktsioonid), tegevust ja osalemist, võttes seejuures arvesse keskkonnategureid 

ja personaalseid faktoreid. Klassifikatsioon võimaldab kirjeldada situatsioone, mis on seotud inimkeha funktsioneerimisvõime ja selle piirangutega.
8 Erihoolekandeteenused on ette nähtud inimesele, kes vajab oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalist abi ja 

järelevalvet vastava eriala spetsialistilt.

Ekspertiisi, sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste valdkond
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Iga abivajaja vajadused on personaalsed. Riigi- ja 
kohaliku omavalitsuse asutused pakuvad mitmeid 
erinevaid soodustusi ja sotsiaalteenuseid. Oskus 
leida igale inimesele sobiv, tema toimetulekut kõige 
paremini toetav teenuste ja toetuste kombinatsioon, 
sõltub töötaja kompetentsusest. 

Fookus abivajaduse ja teenuse 
vastavusel

Sotsiaalkindlustusamet analüüsib inimese abivajadusi 
ja pakutavaid teenuseid. Abivajajale vajalike teenuste 
arendamiseks kogume ja süstematiseerime andmeid, 
analüüsime seniseid praktikaid ja tagasisidet ning 
prognoosime tulevikku.

Uued meetodid ja teenused

Sotsiaalteenuste arendamisel testime uusi meetodeid 
ja lähenemisviise pilootprojektidena. Testimine annab 
teadmise, kas uus meetod või uus teenus katab 
abivajajate vajadused ning on asja- ja jõukohane 
rakendada.

Kvaliteedijuhtimise põhimõtete 
rakendamine sotsiaalteenuseid 
osutavates organisatsioonides

Alates 2017. aastast on sotsiaalkindlustusamet 
sotsiaalteenuste kvaliteedimärgi EQUASSi9 kohalik 
esindaja ja teenusepõhiste kvaliteedijuhiste 
väljatöötaja. Kvaliteedijuhiste kaudu kujundame ühise 
arusaama sotsiaalteenuste kvaliteedist. Pakume 
teenuse osutajatele kvaliteedialaseid koolitusi, 
infoseminare ja juhendmaterjale.

Sotsiaalkaitse 
kompetentsikeskus

9 European Quality in Social Services

Ekspertiisi, sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste valdkond
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Ekspertiisi, sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste valdkond

Abivahendi ostnud või rentinud inimestest 
rahulolevate inimeste osakaal 

2017 2018 2019 2020

010

Teenuspõhiste kvaliteedijuhiste arv

2017 2018 2019 2020

3 10 12 13

Hallatavate pilootprojektide arv  

2017 2018 2019 2020

3 3 3 3  
 

Tulemusnäitajad

10 Arvestuse alused lepitakse kokku 2017. aastal.
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Arendustegevused

Tegevus     Aasta  

Kuludokumentide alusel menetletavate      
sotsiaaltoetuste analüüs  2017 

Puude raskusastme tuvastamise analüüs   2017 

- Tööealiste inimeste puude tuvastamise      
 valdkonna ümberkorraldamine  2020 

- Vanaduspensioniealistel inimestel puude       
 tuvastamise valdkonna ümberkorraldamine  2020 

- Laste puude tuvastamise valdkonna ümberkorraldamine  2020 

Pilootprojektid

- Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine       
 raske ja püsiva psüühikahäirega lastele  2017 

- Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele  2018 

- Pikaajalise kaitstud töö teenuse väljaarendamine ja osutamine  2020 

- Abivahendite kasutamise võimaldamine  2020 

- Juhtkoerte koolitamine ja teenuste kirjelduse       
 ning korraldusskeemi väljatöötamine  2020 

- Uue integreeritud, isikukeskse ja paindliku       
 erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine  2018 

Sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamine:

- EQUASS-i rakendamine 2016. aastal alustanud asutustele  2018 

- Sotsiaalteenuste kvaliteedijuhiste koostamine  2018 

- EQUASS-i kvaliteedijuhtimissüsteemi mõjuanalüüsi läbiviimine  2017 

- Sotsiaalvaldkonna kvaliteedijuhtimissüsteemide       
 võrdleva analüüsi läbiviimine  2017 

Ekspertiisi, sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste valdkond



32

Vitali Matvejev, politseiametnik, kes kõige 
esimesena inimese murest teada sai

Räägime. Räägime. Ja 
veelkord räägime. Sellest, et 
ohvriks langenud inimesel 
on õigus ja võimalus saada 
abi. Ja kuulame. Selleks, et 
õppida, kuidas paremini abi 
pakkuda. Õpetame. Kuidas 
vägivallast hoiduda ja kuidas 
aidata. 

 „Ohvriabi on meie jaoks 
koostöövõrgustikus väga oluline 
partner. Ainult koos töötades on 
meil võimalik pakkuda inimesele 
iseseisvaks toimetulekuks vajalikku 
abi ning tagada turvalisem tulevik.“
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Eve Palo, ohvriabi osakonna peaspetsialist

"Inimene tuli meie juurde esimest korda, 
politsei suunas. Me püüame tema 
vajadustest paremini aru saada ja leida 
tema jaoks kõige parema lahenduse. 
Konfidentsiaalsus ja anonüümsus on 
ohvriabi teenuse juures ülimalt tähtis."
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Ohvriabi valdkond

Statistikaameti andmetel sooritati 2015. aastal Eestis 
32 559 kuritegu, millest 7044 olid isikuvastased 
kuriteod, millest omakorda 5657 kehalise 
väärkohtlemisega seotud kuriteod. Kuriteoohvriks 
langes 2015. aastal 273 800 inimest, kelle hulgas 
oli 87 500 vägivallakuritegude ohvrit. Samal aastal 
pöörduti sotsiaalkindlustusameti ohvriabi üksuse poole 
ohvriabiteenuse saamiseks 6247 korral, lisaks sellele 
suunati inimesed ohvriabi lepitusteenusele 865 korral.

Senine praktika ütleb, et kuriteoohvrite tegelik 
abivajadus on oluliselt suurem sellest, kui palju täna 
abi osutatakse, pakutavaid teenuseid peab olema 
rohkem ning neid peab olema võimalik pakkuda 
paindlikumalt kui seni.

Vajaduspõhised ja 
kasutajamugavad teenused
Me peame oluliseks suurendada teavitustegevusega 
inimeste teadlikkust pakutavatest ohvriabiteenustest. 
Töötame välja inimestelt ja teenuse osutajatelt 
tagasiside kogumise metoodika, et muuta 
ohvriabiteenus kliendisõbralikumaks. Vägivalla 
vähendamiseks ühiskonnas peame väga oluliseks 
läbimõeldud ennetustegevust.

Ohvriabi kodulehe ja Facebooki lehe 
külastuste arv 

2017 2018 2019 2020

012 

Ohvriabi teemal korraldatud koolituste ja 
koolitustel osalejate arv 

2017 2018 2019 2020

014 

Jaotatud teabematerjalide arv 

- 2018 2019 2020

  013 

Klientide rahulolu teenusega 

- 2018 2019 2020

  015 

Põhieesmärgid:          
kujundada vajaduspõhised ja kasutajamugavad      
teenused ning olla sotsiaalkaitse kompetentsikeskus

Ohvriabiteemaliste kajastuste arv    
avalikus meedias 

2017 2018 2019 2020

011

Tulemusnäitajad

Ohvriabi valdkond

11 Arvestuse alused lepitakse kokku 2017. aastal. 
12 Arvestuse alused lepitakse kokku 2017. aastal.
13 Arvestuse alused lepitakse kokku 2018. aastal. 

14 Arvestuse alused lepitakse kokku 2017. aastal. 
15 Arvestuse alused lepitakse kokku 2018. aastal.
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Tegevus    Aasta 

Võrgustiku spetsialistide koolitamine  2017 

Nõustava järelevalve põhimõtete ja metoodika      
väljatöötamine ja ühtlustamine  2017 

Mõõdikute ja mõju-uuringute väljaselgitamine,      
tagasiside süsteemi väljatöötamine  2018 

Mõjusa ennetus- ja teavitustegevuste kava elluviimine  2018 

Tegevus    Aasta 

Eelduste loomine:  2017 

- uuringute ja taustainfo kogumine

- tõenduspõhiste sekkumismeetmete kaardistamine ja analüüs

- olemasolevate praktikate ja kompetentside kaardistamine 

Lahenduste väljatöötamine:   2018 

 - sobivad mõju-uuringud ja mõõdikud, tagasiside kogumise süsteem

 - vabatahtlike tugiisikute süsteem (metoodika ja kontseptsioon)

 - ohvri toimetuleku, abivajaduse ja riskide hindamise abivahendid (ankeedid)

 - ohvriabi infosüsteemi arendamine

Lahenduste juurutamine ja asjaosaliste koolitamine   2020 

Sotsiaalkaitse 
kompetentsikeskus
Sotsiaalkindlustusamet soovib käsitleda ohvriabi 
valdkonda senisest laiemalt. Ohvrite toetamisega on 
otseselt ja kaudselt seotud mitmeid organisatsioone: 
riiklik ohvriabi, politsei, prokuratuur, haridusasutused, 
tervishoiuasutused, omavalitsused, vabaühendused 
jt. Erinevate osapoolte tegevused ohvritega ei 
taga sarnaste põhimõtete ja standardite järgimist 
ning ressursside efektiivset kasutamist. Erinevad 
organisatsioonid arendavad projektikorras üksikuid 

teenuseid ning puudub ülevaade, milline on projektide 
mõju kogu ohvrite abistamise süsteemile. 

Ameti eesmärk on tagada võrgustikuüleselt 
ühtlane ja kõrge teenuste kvaliteet. Arendame 
ohvritele pakutavaid teenuseid, nii sihtrühmade kui 
vägivallaliikide kaupa, toetudes tõenduspõhistele 
uuringutele ning sekkumismeetmetele. Tagame 
teenuste osutamise paindlikkuse, arendades ja 
rakendades ohvriabi vabatahtlike tugiisikute süsteemi. 
Lähtekohana ja teerajajana kasutatakse MARACi16 
projekti, mis on võrgustikupõhine juhtumikorralduse 
mudel kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ohvrite 
tuvastamiseks ning nende kaitse kindlustamiseks.

16 Multi-Agency Risk Assessment Conference

Arendustegevused

Arendustegevused

Ohvriabi valdkond
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Töötame selle nimel, et iga 
laps saaks öelda - mul läheb 
hästi. Ja kui ei lähe hästi, 
oleks igal lapsel sõltumata 
maanurgast koht, kust nõu 
küsida. Või koht, kuhu pakku 
pugeda ja lohutust leida. 
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Marilin Küünarpuu, lastekaitseosakonna 
arengutalituse koordinaator

“Oleme avatud ja väärtustame 
koostööd, ennetame, jõustame 
ja pakume inimlikku ning 
professionaalset tuge, sest meie 
jaoks on kõige olulisem laste ja 
perede heaolu!”
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Lastekaitse 
valdkond

Sotsiaalkindlustusamet on lastekaitse valdkonnas 
poliitika rakendusasutus kõigis aspektides, tagades 
laste väärtustamise ja laste õiguste kaitse sõltumata 
sellest, kus laps elab.

Lastekaitseseaduse väljatöötamise käigus kaardistati 
laste õiguste kaitse ja heaolu tagamisega seotud 
probleemid ning seda toetava süsteemi kitsaskohad, 
arvestades rahvusvahelisi ja Eestis tehtud uuringuid. 

Probleemid on seotud asendushooldusele suunatud 
laste perekonda tagasi aitamisega, laste ebapiisava 
väärtustamisega, laste väärkohtlemisega, perede ja 
lapsevanemaks olemise puuduliku toetamisega ning 
sellega, et probleeme märgatakse ja sekkutakse liiga 
hilja.

Uuringutes on läbivalt osundatud puudulikule 
koostööle eri haldustasandite ja valdkondade vahel. 
Oluline on koostöö, töösse lastega peavad lisaks 
hoolekandele panustama rohkem tervishoiu-, haridus- 
ja õiguskaitsesüsteem. Parem valdkondade vaheline 
koostöö võimaldab rohkem ka ennetavalt sekkuda. 
Samuti on kitsaskohana välja toodud kohalike 
omavalitsuste ebaühtlane haldusvõimekust, piirkonniti 
ei jätku professionaalseid lastekaitsetöötajaid ning 
lapsi ja peresid toetavaid teenuseid.

Riigipoolse toe suurendamiseks loodi 2016. 
aastal sotsiaalkindlustusameti juurde riiklik 
lastekaitseüksus, mille ülesanne on ülaltoodud 
probleemide lahendamine, s.h valdkondade ülese 
koostöö ja ennetuse koordineerimine, teavitustegevus, 
lastekaitsetöötajate töönõustamine, kohalike 
omavalitsuste ja teiste lastega töötavate spetsialistide 
nõustamine ning lastele ja peredele pakutavate 
teenuste arendamine.

Laste ja perede heaolu tagamine ja parandamine 
on sotsiaalkindlustusametile oluline eesmärk ning 
sellesse panustavad peaaegu kõik ameti osakonnad, 
makstes hüvitisi või osutades teenuseid lastele ja 
peredele.

Lapse heaolu on paranenud, 
teenused on vajaduspõhised 
ja kasutajamugavad

Sotsiaalkindlustusamet vastutab lastele ja peredele 
osutatavate teenuste väljatöötamise ja piloteerimise 
kui ka olemasolevate teenuste kasutajamugavuse 
ja kvaliteedi tõstmise eest. Oluliste teenustena 
toome välja lapsendamise, lasteabitelefoni 11611 
ning kadunud laste telefoni 116000 teenused, aga 
ka mitmedimensioonilise pereteraapia mitmekülgse 
abivajadusega lastele ja lastemaja-teenuse 
seksuaalselt väärkoheldud lastele.

Lapsele parim kasvukeskkond on perekond ning meie 
eesmärk on leida vanemliku hooleta jäänud lastele 
sobivad vanemad, keda toetatakse perekonnaks 
kasvamisel nii ettevalmistavate kui ka järelteenustega.

Lasteabitelefon on nõustamisliin, mille eesmärk on 
anda professionaalset abi ja toetada kogu ööpäeva 
jooksul nii lapsi kui täiskasvanuid lapse abivajadusega 
seotud juhtumite korral. Amet töötab selle nimel, 
et teadlikkus lasteabitelefonist kasvaks kogu 
elanikkonnas ning teatamine abi vajavast lapsest 
muutuks normiks.

Põhieesmärgid:          
laste heaolu on paranenud, teenused       
on vajaduspõhised ja kasutajamugavad, ollakse    
sotsiaalkaitse kompetentsikeskus

Lastekaitse valdkond
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Sissetulnud kõnedele vastamine (%) 

2017 2018 2019 2020

100 100 100 100

Lasteabi telefonist ja kadunud laste telefonist 
teadliku elanikkonna osakaal (%) 

2017 2018 2019 2020

72 77 82 87

Arendustegevused

Tegevus    Aasta 

Seiresüsteemi väljatöötamine (lapsendada soovijate      
eel- ja järelteenuste arv, tagasipöördunud laste arv, põhjused)  2018 

Pereuuringu metoodika uuendamine  2018 

Eel- ja järelteenuste regulaarne analüüs teenuste parendamiseks  2020 

Lasteabitelefoni teenuse korraldusmudeli analüüs  2017 

Lastemaja-teenuse käivitamine ja arendamine  2018 

Mitmedimensioonilise pereteraapia rakendamismudeli väljatöötamine  2017 

Süsteemse järelevalve põhimõtete ja metoodika      
väljatöötamine ja ühtlustamine  2017 

Ettevalmistavaid ja järelteenuseid kasutanud 
hooldus-, eestkoste-, lapsendajaperede arv

2017 2018 2019 2020

 017

Tulemusnäitajad

Lastekaitse valdkond

17 Arvestuse alused lepitakse kokku 2018. aastal.



40

Töönõustamisel osalenud lastekaitsetöötajate 
osakaal kutsututest (%)

2017 2018 2019 2020

80 85 90 95

Tõenduspõhiseid ennetusprogramme 
kasutavate Kohalike omavalitsuste arv

2017 2018 2019 2020

018 

Puudega laste tugiteenust saanud vanemate 
võihooldajate arv

2017 2018 2019 2020

1000 1000 -19 2000

Tugiteenuseid saanud asendushoolduselt 
elluastuvate noorte arv

2017 2018 2019 2020

- 245 - -

Kohalike omavalitsuste  
nõustamistaotluste arv 

2017 2018 2019 2020

225 250 275 300

TulemusnäitajadSotsiaalkaitse 
kompetentsikeskus
Sotsiaalkindlustusameti eesmärk on ühtlustada, tõsta 
ja arendada (siseriiklikult) lastekaitsealast võimekust 
ning koondada, jagada ja arendada (nii siseriiklikult kui 
rahvusvaheliselt) lastekaitsealast kompetentsi.

Täites lastekaitse kompetentsikeskuse rolli, nõustame 
kohalikke omavalitsusi lastekaitse valdkonnas nii 
arengukavade planeerimisel kui üksikjuhtumite 
lahendamisel, osutame töönõustamise teenust, 
lisaks nõustatakse ööpäevaringselt lastega töötavaid 
spetsialiste abivajava lapse juhtumite lahendamisel. 

Lastekaitsepraktikate ühtlustamiseks ja kvaliteedi 
tõstmiseks on sotsiaalkindlustusameti eesmärgiks olla 
rohkem kaasatud lastekaitsejuhtumite lahendamisse, 
arengukavade nõustamisse ja lastekaitsetöötajate 
töönõustamistesse. Töötame välja tööjuhendid, 
analüüsime seniseid praktikaid ning saadud info põhjal 
arendame ja piloteerime uusi teenuseid.

Lastekaitse valdkond

18 Arvestuse alused lepitakse kokku 2017. aastal. 
19 Vahetulemuse hindamist ei toimu.
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Tegevus    Aasta 

Süsteemse ja koordineeritud teavitustegevuse plaani loomine  2020 

Laste õiguste tagamiseks nende osaluse hindamise uuring ja analüüs  2020 

Lastekaitsejuhtumite nõustamise tulemuste analüüs  2018 

Kohalike omavalitsuste lastekaitse teenuste kaardistus  2018 

Kohalike omavalitsuste arengukavade järelseire  2018 

Ööpäevaringse telefoninõustamise ja lasteabitelefoni teenuse     
ühendamise analüüs  2017 

Lastekaitse võrgustikuliikmete supervisooni korraldamine  2017 

Asendushoolduse kvaliteeti tõstvate teenuste arendamine  2020 

Puudega laste tugiteenuste arendamine  2020 

Lastekaitse juhtumikorralduse käsiraamatu ja hindamisvahendi     
väljatöötamine koostöös Sotsiaalministeeriumiga, hindamisvahendi     
rakendamiseks koolituste korraldamine  2018 

Alaealiste õigusrikkujate poliitikamuudatuste     
rakendamise ettevalmistamine  2017 

Ennetustegevuse rolli kujundamine ja institutsioonide ülene      
kokkulepe ennetuse koordineerimiseks  2017 

Tõenduspõhiseid ennetusprogramme kasutavate      
KOV-ide20 seire väljatöötamine  2017 

Arendustegevused

Lastekaitse valdkond

20 Kohalik omavalitsus
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Selleks, et areng toimuks, 
peame kõigepealt arenema 
ise. Arenema peavad nii 
meie personalipoliitika kui 
tööriistad ja infosüsteemid.

Egon Veermäe, Sotsiaalkindlustusameti peadirektor

“Me teenindame kõiki Eesti inimesi 
ja pea igaüks puutub mõnes 
eluetapis, olgu see siis näiteks 
pensionile jäämine või lapse sünd, 
sotsiaalkindlustusametiga kokku. 
Oleme inimese jaoks ja tema lähedal.”
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Tõnu Tooming, pensionär

“Mina olen juba pensionil. Sel aastal 
maksab riik mulle esimest korda üksi 
elava pensionäri toetust. Mul polnud 
isegi avaldust vaja teha, summa 
laekub automaatselt minu arvele siis, 
kui õige päev käes on.”
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Töökorraldus 

Sotsiaalkindlustusameti sujuva (koos)töö tagamiseks 
ning arenguks vajalike tingimuste loomiseks, arendame 
toetavaid teenuseid ning muudame töökorraldust 
efektiivsemaks. Anname hoonete halduse üle Riigi 
Kinnisvara AS-le. Muud tugiteenused ostame sisse 
teenustele spetsialiseerunud organisatsioonidelt. 
Korraldame põhiteenuste arendamise ja haldamise 
seisukohalt vaid võtmetähtsusega tugiteenuseid. 

Personalijuhtimine ja arendus
Sotsiaalkindlustusameti töökorraldus teiseneb uue 
sotsiaalkaitse infosüsteemi rakendumise ja suurema 
rolli võtmisega sotsiaalpoliitika kujundamisel. 
Peame oluliseks muutuvate ülesannete ja rollide 
täitmiseks vajalike pädevuste kaardistamist, inimeste 
ettevalmistamist ja juhtide arendamist.

Töötajate voolavus

2017 2018 2019 2020

4% 4%  4% 4%

Töötajate rahulolu- ja soovitusindeks

2017 2018 2019 2020

75% 75% 80% 85%

Tegevus    Aasta 

Struktuurimuudatuste edukas elluviimine  2018 

Välja liikuvate töötajate korrektne toetamine  2018 

Sotsiaalkindlustusameti töötajate      
ametikohapõhiste kompetentsimudelite loomine  2019 

Mentorlussüsteemi väljatöötamine  2018 

Keskastmejuhtide arenguprogramm  2017 

Esmatasandijuhtide sisekoolitus  2017 

Tasustamis- ja motivatsioonisüsteemi uuendamine  2017 

Terviseedenduse süsteemne tegevus  2017 

Sisekoolitussüsteemi arendamine  2017 

Töötajate rahulolu-uuringute läbiviimine   2018-2020 

Arendustegevused

Tulemusnäitajad

Töökorraldus
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Toetavate teenuste  
juhtimine ja arendus
Sotsiaalkindlustusameti eesmärk on põhiprotsesse 
toetavate teenuste heal tasemel osutamine. 

Peame oluliseks kulusäästliku dokumendi- ja 
arhiivihaldust, mis eeldab elektroonilist siseriiklikku ja 
riikidevahelist asjaajamist, kahanevat paberasjaajamist 
ning paberdokumentide haldamise ja säilitamise kulu 
vähenemist.

Infoturbe ja andmekaitse osas peame oluliseks nii 
tehnilisi, organisatsioonilisi kui inimlikke aspekte. 
Koolitame töötajaid regulaarselt nii infoturbe kui 
andmekaitse valdkonnas.

Rakendame kaasaegset juhtimisarvestuse keskkonda. 
Muudame sotsiaalteenuste kulude prognoosimise 
kulumudeli põhiseks ja kasutame tegevuste ning 
teenuste arendamisel tõhusamalt ärianalüütikat, et 
veenduda arenduste tasuvuses ja vajaduspõhisuses.

Kasutame sotsiaalkindlustusameti 
klienditeeninduspunktidele kujundamisel ühtset ja 
selgelt äratuntavat kujunduslahendust.

Kabineti pind ühe töötaja kohta (m2)

2017 2018 2019 2020

27 25 20 15

Edukate hangete osakaal (%)

2017 2018 2019 2020

100 100 100 100

Kasutuses olevate arhiivi riiulite pikkus (M) 

2017 2018 2019 2020

7400 6700 6000 5400

Elektroonilises dokumendihaldussüsteemis 
registreeritud dokumentide arv

2017 2018 2019 2020

730 000 520 000 90 000 45 000

Tulemusnäitajad

Töökorraldus
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Arendustegevused

Tegevus    Aasta 

Ühtse klienditeeninduste sisekujunduse kontseptsiooni väljatöötamine  2017 

Ühtne sisekujundus on olemas kõigis klienditeenindustes  2020 

Riskide rakendusplaanide testimine, koolitused   2018 

Sotsiaalkindlustusameti tegevuspõhine eelarvestamine  2017 

Hüvitiste ja sotsiaalteenuste prognoosimudelid  2018 

Juhtimisarvestuse baasaruannete loomine  2017 

Juhtimislaudade arendused sotsiaalkaitse infosüsteemi baasil  2018 

Arhiivipindade kokku kolimine  2018 

Rendipindade optimeerimine  2020 

Üleminek dokumendihaldussüsteemile DELTA  2019 

Olemasoleva sotsiaalkaitse infosüsteemi töötamise tagamine  2020 

Statistiliste ja juhtimisinfo päringute arendus  2018 

Infoturve ja andmekaitse:

- rollide haldamise, kasutajate gruppide süsteemi loomine  2019 

- infoturbeintsidentide kaardistamine ja       
 vastumeetmete organiseerimine  2017 

- sotsiaalkindlustusameti infoturbe EL-i andmekaitsereformiga       
 kooskõlla viimine  2018 

Töökorraldus

Arengukava elluviimine, seire ja uuendamine

Sotsiaalkindlustusameti arengukava 2017-2020 alusel suunatakse ameti arengut järgmise nelja aasta jooksul. Sotsiaalministeeriumiga kooskõlastatud eesmärgid, 

ülesanded ja teenused on  meie töökorralduse ja arendustegevuste planeerimise aluseks. Arengukavas toodud eesmärkide saavutamist hinnatakse regulaarselt, 

kokkulepitud tulemusnäitajate alusel. Arengukava tulemuslikkuse hindamine viiakse läbi kord aastas enne eelarve koostamist ning hindamistulemuste alusel täiendame 

vajadusel arengukava. Arengukava on aluseks osakondade tööplaanide, eelarvete ja muude soetud tegevuskavade koostamisel. Arengukava juurde kuulub iga-aastaselt 

uuendatav rakenduskava, milles tuuakse välja vajalikud ressursid konkreetsete tegevuste elluviimiseks.
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Fotodel on situatsioonid, kus ameti töötaja kohtub oma kliendiga — 
kellegagi, keda ta võib-olla ei ole varem silmast-silma näinud või on 
viimasest kohtumisest möödunud palju aega. 

Sotsiaalkindlustusamet
Endla 8, Tallinn, 15092
Tel. 612 1360
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee


