
 

 

 

 
 

 

Lisa 1. Koolituste kirjeldus Sotsiaalkindlustusameti konkursikutse juurde   

 

 

1. Koolitused 

Konkursil võitnud koolitajad on kohustatud: 

 osa võtma kahest koolitusest: 

 „Koolitusprotsessi kavandamine ja õppimise toetamine“ (edaspidi ka 

Koolitus 1); 

 „Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni  kasutamine 

taastusravis ja rehabilitatsioonis koolitajate koolitamine“ (edaspidi ka 

Koolitus 2.1), 

 koolitama vähemalt 400 spetsialisti teemal „Rahvusvaheline 

funktsioneerimisvõime klassifikatsioon ja selle kasutamine taastusravis ja  

rehabilitatsioonivaldkonnas“ (edaspidi ka Koolitus 2.2). 

Koolituste eesmärgiks on teadmiste andmine koolitusprotsessi kavandamisest, RFK 

olemusest, taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistide oskuste arendamine RFK 

kasutamiseks igapäevatöös erivajadusega inimeste rehabilitatsiooniprotsessi planeerimisel 

ja sekkumiste elluviimisel. 

 

2. Koolitus 1 „Koolitusprotsessi kavandamine ja õppimise toetamine“ 

 Õppe/koolitusasutus koostab ja kinnitab koolituse õppekava teemal „Koolitusprotsessi 

kavandamine ja õppimise toetamine“. 

 Koolituse maht on 24 akadeemilist tundi, mis sisaldab auditoorset õpet ja iseseisvat 

tööd. Koolituse kontaktõpe toimub kahel koolituspäeval, millele lisandub iseseisev töö. 

Kui koolitust ei ole võimalik auditoorset läbi viia, siis toimub koolitus veebiõppe baasil.  

 Koolitus peab olema läbi viidud 2021. aasta sügiseks. Koolituste läbiviimise asukoht ja 

ajakava otsustatakse peale koolitusasutusega lepingu sõlmimist. Kirjelduses nimetamata 

koolitusega kaasnevad võimalikud kulud koolitatavale spetsialistile (sõidu-ja 

majutuskulud jm) jäävad tema enda kanda.   

 Koolitusel osalejatele on koolitusel osalemine ja õppematerjalid tasuta. 

 Tunnistusi väljastab töövõtja osalejatele eeldusel, et:  

 auditoorses õppes (veebiõppes) on osaletud vähemalt 75% ulatuses; 

 iseseisev töö on läbitud.   

 

3. Koolitus 2.1 „Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni  kasutamine 

taastusravis ja rehabilitatsioonis koolitajate koolitamine“.  

 

   Õppe/koolitusasutus kinnitab RFK koolitajate koolituse „Rahvusvahelise 

funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni  kasutamine taastusravis ja rehabilitatsioonis 

koolitajate koolitamine“ koolituse õppekava. 

   Koolituse maht on 104 akadeemilist tundi, mis sisaldab auditoorset õpet, iseseisvat tööd 

ja praktikat. Koolituse kontaktõpe toimub kolmel koolituspäeval, millele lisandub iseseisev 

töö ja praktika. Kui koolitust ei ole võimalik auditoorselt läbi viia, siis toimub koolitus 

veebiõppe baasil. 



   Koolituste täpsem ajakava ja toimumiskohad lepitakse kokku pärast lepingute sõlmimist. 

Koolitus peab olema läbi viidud 2021. aasta sügiseks.  

   Kirjelduses nimetamata koolitusega kaasnevad võimalikud kulud koolitatavale 

spetsialistile (sõidu-ja majutuskulud jm) jäävad tema enda kanda.   

   Koolituse auditoorne õpe ei toimu juhul kui riigis on kehtestatud piirangud koolituste 

läbiviimiseks või kontaktõppe läbiviimine ei ole Terviseameti poolt lubatud või soovitatud. 

   Koolitusel osalejatele on koolitusel osalemine ja õppematerjalid tasuta.  

   Koolitusasutus tagab veebipõhise õppe korraldamiseks vajaliku e-õppe keskkonna 

koolitajate koolituse ja sügisel toimuvate spetsialistide koolituste raames, selle toimumise ja 

seal esitatava materjali vastavuse õppekavale ning juhendab koolitusel osalejaid e-õppe 

keskkonna kasutamisel.  

 Tunnistusi väljastab töövõtja osalejatele eeldusel, et:  

- auditoorses õppes(veebiõppes) on osaletud vähemalt 75% ulatuses; 

- iseseisev töö/praktika on sooritatud.  

 

4. Koolitus 2.2 „Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime klassifikatsioon ja selle 

kasutamine taastusravis ja  rehabilitatsioonivaldkonnas“ 

 

 Koolituse sihtgrupiks on taastusravi, sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsioonivaldkonna 

spetsialistid. Täienduskoolituste raames koolitatakse kokku vähemalt 400 spetsialisti. 

Sihtrühma leidmisega tegeleb tellija koostöös töövõtjaga. Töövõtja komplekteerib 

koolitusgrupid vastavalt tellija tehtud ettepanekutele. 

 Õppe/koolitusasutus kinnitab RFK koolitajate koolituse õppekava teemal „Rahvusvaheline 

funktsioneerimisvõime klassifikatsioon ja selle kasutamine rehabilitatsioonivaldkonnas“ 

pärast hankelepingu sõlmimist.  

 Koolituse mahuks on planeeritud 3 koolituspäeva, mis sisaldab auditoorset ja/või 

veebipõhist õpet kohustusega osaleda vähemalt kahel koolituspäeval ning iseseisvat tööd.  

Täpsem koolituse akadeemiline maht selgub koostöös koolitusasutusega.  

 Koolitusasutus sõlmib koolitajatega töövõtulepingud, kus on kirjas SKA määratud 

koolitaja tunnitasu ning tasule lisanduvad sõidu- ja majutuskulud, mis kaetakse vastavalt 

tekkinud kuludele.  

 Koolitused toimuvad koolitusasutuse ruumides. Auditoorsed kohtumised peavad toimuma 

Eesti erinevate piirkondade taastusravi, sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsioonivaldkonna 

spetsialistidele.  

 Koolitused viiakse läbi alates 2021. aasta sügisest kuni 2022. aasta lõpuni. Koolituste 

täpsem ajakava ja toimumiskohad lepitakse kokku pärast lepingute sõlmimist. Koolituse 

auditoorne õpe toimub tööpäevadel, kui SKAga ei ole kokku lepitud teisiti.  

 Koolitusel osalejatele on koolitusel osalemine ja õppematerjalid tasuta.  

 Koolitusasutus tagab veebipõhise õppe korraldamiseks vajaliku e-õppe keskkonna 

koolitajate koolituse ja sügisel toimuvate spetsialistide koolituste raames, selle toimumise 

ja seal esitatava materjali vastavuse õppekavale ning juhendab koolitusel osalejaid e-õppe 

keskkonna kasutamisel.  

 Õpiväljundid 

 Koolituse läbinud spetsialist:  

 teab funktsioneerimise biopsühhosotsiaalset käsitlust; 

 teab RFK põhimõisteid ja ülesehitust (1, 2 ja 3-tasandiline klassifikatsioon); 

 dokumenteerib funktsioneerimisega seotud infot valides asjakohased RFK 

kategooriad ja määrajad, seostada erialase testi/küsimustiku tulemused ja 

kliendi poolt saadud informatsiooni RFK-ga; 

 rakendab RFK skaala ja RFK määrajate kasutamise põhimõtteid; 



 oskab RFK-d kasutada rehabilitatsioonis: hindab kliendi 

funktsioneerimisvõimet, dokumenteerib hindamistulemusi RFK alusel, seab 

eesmärke ja alaeesmärke, seob RFK koode kliendi alaeesmärkidega, hindab 

eesmärgi saavutamist; 

 teab RFK kasutusvõimalusi taastusravis ja abivahendi vajaduse hindamisel. 

 

 Tunnistusi väljastab koolitusasutus osalejatele eeldusel, et:  

- auditoorses õppes(veebiõppes) on osaletud vähemalt 75% ulatuses 

- iseseisva töö/praktika sooritamine. 

 


