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SISUKOKKUVÕTE 
Sotsiaalne rehabilitatsioon on riiklikult tähtis valdkond, mis aitab hoida ja parandada inimeste 
funktsioneerimist1 (sh osalemist, tegutsemist) ja üldist heaolu ühiskonnas (Krug ja Cieza, 2017). 
Varasemalt ei ole Eestis sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust hinnatud. Selles uuringus koostati 
metoodika, et hinnata tööealistele ja eakatele (st 16 aastased ja vanemad) suunatud sotsiaalse 
rehabilitatsiooni teenuse (SRT) tulemustlikkust ja viidi läbi selle metoodika esmakordne katsetamine. 
Lastele suunatud rehabilitatsiooniteenust selles uuringus ei käsitletud. Kirjeldati metoodika 
rakendamisel tekkinud kitsaskohti ja soovitusi, kuidas võiks tulevikus SRT hindamist läbi viia. SRT 
tulemuslikkust hinnati nelja komponendi kaudu: asjakohasus, eesmärgipärasus, mõju ja 
kuluefektiivsus. Kõik neli komponenti kajastusid nii kvantitatiivsete andmete kui kvalitatiivsete 
andmete analüüsis. Uuringus kasutati segametoodikat (nii registriandmete kvantitatiivset analüüsi, 
intervjuusid, dokumendianalüüsi kui ka veebiküsitlust). Tulemustest ilmnes, et SRT tulemuslikkust on 
Eestis registrites olemas olevate andmete põhjal väga raske mõõta ja hinnata. Erinevaid tulemusi 
korraga arvesse võttes saab öelda, et üldjoontes on SRT tulemuslikkus pigem olnud alla keskmise. 
Üksikjuhtumeid analüüsides leidus nii positiivseid kui negatiivseid näiteid. Positiivseks mõjuks on 
eelkõige sotsiaalsuse suurenemine (kodust välja saamine, tuttavate leidmine, kogemuse jagamine). 
Paljudel juhtudel mõju puudus või võis olla ka negatiivne (hoolduskoormuse või kulude suurenemine 
SRTl käimise tõttu). Kuna puudub referents, mille suhtes Eestis SRT tulemuslikkust mõõta, siis 
põhineb see hinnang uuringus osalenud ekspertide ja meeskonna arvamustel. Kesist tulemuslikkust 
toetab eelkõige intervjuudest saadud info ja tegevuskavade kokkuvõtete analüüs. SRT mõju 
hindamisel on tähtsaim osa isiklik kogemus, mida saab hinnata vaid inimese enda vastuste kaudu. 
Seetõttu on vajalik, et ka tulevikus viiakse läbi intervjuusid teenusesaajatega, et küsida nende 
kogemuste kohta. Täiendavalt on soovitatav kasutusele võtta standardiseeritud mõõtevahendid, mis 
aitaks hinnata SRT kvaliteeti, kliendikesksust ja ka teenust osutavate spetsialistide tegevuse mõju 
inimesele. 

  

                                                   
1 Siinkohal ja edaspidi kasutame mõisteid funktsioneerimisvõime ja funktsioneerimine vastavalt RFK1 käsitlusele: 
„Funktsioneerimisvõime ehk talitlusvõime on üldtermin organismi funktsioonide, inimese tegutsemise ja osaluse 
kirjeldamiseks, nii nagu vaegused on üldtermin puuete, tegutsemis- või osaluspiirangute kohta. RFK loetleb ka 
keskkonnategureid, mis võivad kõiki neid tarindeid mõjutada.” 
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ABSTRACT 
Social rehabilitation is a nationally important area that helps to maintain and improve people's 
functioning (incl. participation, action) and general well-being in the society (Krug and Cieza, 2017). 
Previously, the social rehabilitation service has not been evaluated in Estonia. In this study, a new 
methodology was developed to assess the effectiveness of the social rehabilitation service (SRS) for 
16+ years old people and implement this methodology. The shortcomings of the implementation of 
the methodology and recommendations on how the SRS assessment could be carried out in the 
future were described. SRS' performance was assessed through four components: relevance, 
purpose, impact and cost-effectiveness. All four components were included into quantitative and 
qualitative data analysis. The study used a mixed methodology (quantitative analysis of registry data, 
interviews, document analysis and online survey). The results showed that the performance of SRS is 
very difficult to measure and evaluate on the basis of the data available in the registers in Estonia. 
Taking into account the different results at the same time, it can be said that, in general, the 
performance of SRS has been rather below average. There were both positive and negative examples 
when analyzing individual cases. The main positive effect is the increase in sociability (getting out of 
the house, finding acquaintances, sharing experience). In many cases, the impact was non-existent 
or may have been negative (increase in maintenance burden or costs due to attending the service). 
As there is no reference for measuring the effectiveness of SRS in Estonia, this assessment is based 
on the opinions of the experts and team who participated in the study. The unsatisfactory 
performance is primarily supported by the analysis of information obtained from interviews and 
summaries of action plans. The most important part of assessing the impact of SRT is personal 
experience, which can only be assessed through the person's own answers. It is therefore necessary 
that interviews with service users be conducted in the future to ask about their personal experiences. 
In addition, it is recommended to introduce standardized quesionnaires and instruments, which 
would help to assess the quality of SRS, client-focused approach, and also the impact of the activities 
of service providers on clients.   
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РЕЗЮМЕ 
Социальная реабилитация (CP) − это национально важная область, которая помогает 
поддерживать и улучшать функционирование людей (включая участие, действия) и общее 
благополучие в обществе (Krug and Cieza, 2017). Ранее услуга социальной реабилитации в 
Эстонии не оценивалась. В этом исследовании была разработана методология оценки 
эффективности CP, и было проведено первое испытание этой методологии. Были описаны 
недостатки внедрения методологии и рекомендации по проведению оценки CP в будущем. 
Эффективность CP оценивалась по четырем компонентам: актуальность, цель, влияние и 
рентабельность. Все четыре компонента нашли отражение в анализе как количественных, так 
и качественных данных. В исследовании использовалась смешанная методология 
(количественный анализ данных реестра, интервью, анализ документов и онлайн-опрос). 
Результаты показали, что эффективность CP очень сложно измерить и оценить на основе 
данных, имеющихся в регистрах в Эстонии. Принимая во внимание одновременно разные 
результаты, можно сказать, что в целом производительность CP была несколько ниже средней. 
При анализе отдельных случаев были как положительные, так и отрицательные примеры. 
Главный положительный эффект − повышение социальности (выход из дома, знакомство, 
обмен опытом). Во многих случаях воздействие отсутствовало или могло быть отрицательным 
(увеличение нагрузки на техническое обслуживание или затрат из-за посещения CP). 
Поскольку в Эстонии нет эталона для измерения эффективности CP, эта оценка основана на 
мнениях экспертов и команды, участвовавшей в исследовании. Невысокая результативность в 
первую очередь подтверждается анализом информации, полученной в результате интервью, 
и изучении планов действий. Самая важная часть оценки воздействия СP − это личный опыт, 
который можно оценить только через собственные ответы человека. Поэтому в будущем 
необходимо проводить интервью с пользователями услуг, чтобы узнать об их опыте. Кроме 
того, рекомендуется внедрить стандартизированные методы измерения, которые помогут 
оценить качество CP, ориентированность на клиента, а также влияние деятельности 
поставщиков услуг на людей.  
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DEFINITSIOONID 
Käesolevas uuringus kasutasime järgmisi definitsioone: 

Teenuse konsultant – sünonüüm SKA juhtumikorraldajale. Isik, kes viib läbi esmase teenusele 
sobivuse hindamise ja suunab inimesed teenusele. 

SRT – Eestis pakutav sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus. 

SRT saanud – perioodil 2016-2019 sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saanud 16-aastased ja 
vanemad isikud. 

Hinnatud-mittesaanud - 16-aastased ja vanemad isikud, kes on esitanud perioodil 2016-2019 
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks taotluse ja kelle taotlus on saanud negatiivse vastuse, 
st tehtud on eitava otsus. 

Mittehinnatud – mittesaanud - 16-aastased ja vanemad isikud, kellel on perioodil 2016-2019 olnud 
kehtiv puude määramise otsus ja kes ei ole sel perioodil sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust 
taotlenud. 

Vähenenud või puuduva töövõimega tööealised isikud – tööealised isikud, kes on läbinud 
töövõime hindamise (tulemus: osaline või puuduv töövõime). 

Psüühikahäirega tööealised isikud – tööealised isikud, kellele on määratud psüühikahäire. Võib 
olla määratud ka osaline või puuduv töövõime.   

Liikumis – või liitpuudega tööealised isikud - tööealised isikud, kellel on määratud liikumis- või 
liitpuue. (Neil võib esineda ka psüühikahäire, nt liitpuude ühe osana). 

 

 

  



 

12 
 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse tulemuslikkuse hindamine 

1. SISSEJUHATUS JA EESMÄRK 
Sotsiaalne rehabilitatsioon on riiklikult tähtis valdkond, mis aitab hoida ja parandada inimeste 
funktsioneerimist2 (sh osalemist, tegutsemist) ja üldist heaolu ühiskonnas (Krug ja Cieza, 2017). 
Inimeste funktsioneerimine ja heaolu (mitte pelgalt haiguste puudumine) on terve ja hästi toimiva 
ühiskonna aluseks. Eestis on sotsiaalne rehabilitatsioon inimestele kättesaadav spetsialistide 
teenuste komplektina, mis töövõimereformi järgselt alates 2017. aastast on jagatud sõltuvalt 
eesmärgist ja sihtrühmast kaheks: sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (edaspidi SRT) ja tööalase 
rehabilitatsiooni teenus (edaspidi TRT). Ühtlasi määratleti, et samal ajal ei ole võimalik mõlemat 
teenust saada. 

Seni ei ole Eestis SRTd tervikuna hinnatud, mistõttu puudub tõenduspõhine teadmine SRT tõhususe, 
asjakohasuse, tulemuslikkuse ja mõju kohta. Selleks, et täpsemalt mõista Eestis pakutavate sotsiaalse 
rehabilitatsiooni teenuste pakkumise positiivseid ja negatiivseid külgi ja SRT tegelikku mõju 
ühiskonnale on vajalik esmalt disainida metoodika, mis võimaldaks SRT mõju uurida ning seejärel 
hinnata nende teenuste tulemuslikkust, kulutõhusust, asjakohasust ja mõju klientidele ja ühiskonnale 
tervikuna. Selle uuringu peamine eesmärk on kirjeldada metoodikat, mis võimaldab mõõta SRT 
tegelikku mõju teenusesaajatele ning nende kaudset mõju ühiskonnale tervikuna ning teha 
esmane SRT hindamine. 

  

                                                   
2 Siinkohal ja edaspidi kasutame mõisteid funktsioneerimisvõime ja funktsioneerimine vastavalt RFK1 käsitlusele: 
„Funktsioneerimisvõime ehk talitlusvõime on üldtermin organismi funktsioonide, inimese tegutsemise ja osaluse 
kirjeldamiseks, nii nagu vaegused on üldtermin puuete, tegutsemis- või osaluspiirangute kohta. RFK loetleb ka 
keskkonnategureid, mis võivad kõiki neid tarindeid mõjutada.” 
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2. MIS ON SOTSIAALNE 
REHABILITATSIOON? 

2.1. Teaduskirjanduse ülevaade 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni mõiste  

Esmalt määratlesime sotsiaalse rehabilitatsiooni mõiste, selleks, et kitsendada teaduskirjanduse 
otsingut3 ning kirjeldada, mida maailmas üldiselt peetakse silmas rehabilitatsiooni all (sh sotsiaalne 
rehabilitatsioon kui üks rehabilitatsiooni liik). Teaduskirjandusele tuginedes tähendab sotsiaalne 
rehabilitatsioon laiemas mõttes inimese tagasitoomist ühiskonda ja inimese iseseisvat toimetulekut 
kõigis eluvaldkondades (sh liikumine, suhted, töötamine, haridus jne) (Lester, 2019). Üldiselt on 
sotsiaalse rehabilitatsiooni mõiste defineeritud pigem laialivalguvalt ja sellest tulenevalt on ka 
teenuse protsess riigiti mõneti erinev. Ei eristu selgelt üldisest rehabilitatsioonist, ega ka 
meditsiinilisest ja tööalasest rehabilitatsioonist.  

Paljudes riikides, näiteks Rootsis, on rehabilitatsiooni kõrval eraldi sekkumisvõttena kasutusel ka 
habilitatsioon. Kui rehabilitatsiooni fookuses on varasemate oskuste ja võimete taastamine ja 
säilitamine, siis habilitatsioon tähendab igapäevaste toimetulekuoskuste ja uute oskuste õpetamist-
harjutamist-kinnistamist. Vahe seisneb peamiselt selles, et kui rehabilitatsioonis tegeldakse just selle 
oskuse või funktsiooni säilitamise ja parandamisega, mis on kahjustunud nt trauma tagajärjel või 
mõne kroonilise haiguse tõttu, siis habilitatsiooni raamistikus tegeldakse täiesti uute oskuste 
omandamisega, näiteks sünnipäraste puuetega (nt Downi sündroom, millega kaasneb sünnipärane 
vaimupuue) laste puhul tähendab see sageli arengu soodustamist nii, et laps liiguks edasi järgmisele 
funktsioneerimise tasemele (Kerb jt., 2016; Kadic ja Meholjik, 2010). Rootsis on habilitatsiooniteenus 
mõeldud eelkõige vaimupuudega ja neuroloogiliste kahjustustega lastele ja täiskasvanuile 
(Mundhenke jt, 2010). Sageli aga kasutatakse rehabilitatsiooni ja habilitatsiooni mõisteid 
sünonüümidena. Ka Eestis ei pakuta riiklikult eraldi teenust, mille eesmärgiks oleks ainult 
habilitatsioon. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus Eestis sisaldab ka habilitatsiooni, kuna sihtrühma 
kuuluvad ka sünnipäraste puuetega inimesed, kelle toetamine sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse 

                                                   
3 Teaduskirjanduse analüüs täieneb kogu projekti vältel. Teaduskirjanduse analüüs sisaldas: märksõnade valikut 
(inglise keeles), kirjanduse süstemaatilist otsingut avalikest andmebaasidest, kirjanduse valikut ja kokkuvõtte 
kirjutamist. Sotsiaalse rehabilitatsiooni mõiste sisu mõtestamiseks analüüsisime sotsiaalse rehabilitatsiooni teemalisi, 
aga ka üldsotsioloogilisi uuringuid ning teadusartikleid, mida otsiti teadusandmebaasidest, nt. Google Scholar, 
PubMed, erinevate otsisõnade ning nende kombinatsioonidega (social rehabilitation, social rehabilitation service, 
social rehabilitation needs, social rehabilitation assessment, person-centred approach in social rehabilitation jne). Lisaks 
otsisõnadele kasutasime teadusartiklite leidmisel lumepalli-meetodit ehk leitud teemakohaste artiklite viited vaadati 
läbi ja sealt leitud relevantseid artikleid kasutati uute uuringute leidmiseks.  
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kaudu tähendabki sisulises mõttes habilitatsiooni. See võib olla üks põhjus, miks sotsiaalse 
rehabilitatsiooni teenus on väga eriilmeline erinevates riikides kui ka sama riigi siseselt.  

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused kitsamas tähenduses on eelkõige suunatud inimese sotsiaalsele 
toimetulekule, eesmärgiga suurendada igapäevaeluga toimetulekut, mitte niivõrd spetsiifiliselt just 
näiteks töö või hariduse omandamise eesmärgil. Lisa 6 kirjeldab kirjanduse põhjal kokkupandud 
rehabilitatsioonikäsitlust, milles on näha, et sotsiaalse rehabilitatsiooni kõrval esineb mitmeid teisi 
sarnaseid rehabilitatsiooni vorme.  

WHO teadlaste hinnangul on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused (SRT) liiga vähe väärtustatud kogu 
maailmas, arendustöö on olnud puudulik ja need teenused on ka enamasti alarahastatud (Krug ja 
Cieza, 2017). Samas, vajadus nende teenuste järele (eelkõige seoses vananeva rahvastikuga) on 
kasvav. Nii ka Eestis. Teadlaste hinnangul peaks rehabilitatsioon kuuluma tervishoiu- ja 
hooldusteenuste ühtsele kontiinumile (ingl.k. the continuum of care) – ehk siis inimese teekond 
erinevate tervist ja hakkamasaamist toetavate teenuste saamisel peaks olema lineaarne, loogilises 
järgnevuses, nt sujuv üleminek haiglaravilt sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele (Mills jt, 2017).  

Sotsiaalse rehabilitatsiooni sisu, arengusuunad ja 
tulemuslikkus 

Analüüsisime põhjalikumalt neid teadusartikleid, kus on kirjeldatud eelkõige SRT või selle osade 
mõju või tulemuslikkuse hindamist ja SRT arengusuundi maailmas. Analüüsi käigus selgus, et 
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on väga vähe uuritud teema. Pikemalt peatusime eelkõige selliste 
artiklite analüüsil, mis sisaldasid konkreetselt sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse aspekte.  

Paljud uurijad – Hanga jt (2017), McPherson ja Siegert (2007), Greenfield jt (2014) ja Den Hollander 
ja Wilken (2015) toovad välja, et rehabilitatsiooniteenuseid pakkudes tuleb lähtuda inimkeskse 
sotsiaalteenuse alustest ja teenusel on parem tulemus ja mõju kui toetatava inimese ootused on 
vastatud ja rehabilitatsiooniasutus ja -meeskond kasutavad ära inimese tugevusi ja tõstavad tema 
motivatsiooni.  

Inimeste tugevuste arvestamine rehabilitatsiooniteenuseid pakkudes oli töövõimereformi üks 
eesmärke. Kui abivajaja ei osale otsustusprotsessis (mis on see abi, mida ta reaalselt vajab ja on valmis 
vastu võtma) ja ei toimu pidevat suhtlemist kliendi, teenuseosutaja ja teenusekorraldaja vahel, on 
tegemist spetsialistikeskse teenusega (Williams jt, 2019; Hower jt, 2019; Tederko jt, 2018). Kandelin 
(2017) on oma magistritöös tulnud järeldusele, et sotsiaalkaitseorganisatsioonides lähtutakse seest-
välja-perspektiivist ehk probleemidele lähenetakse organisatsioonist lähtuvalt. Kliendi vajadusi küll 
üldiselt mõistetakse, kuid neid ei võeta oma töös aluseks. Kuigi sotsiaalkaitsespetsialistid hindavad 
oma lähenemist teenustele kliendikesksena, jääb sellest puudu, sest klient peab ise väga palju vaeva 
nägema, et tema vajadused saaksid pakutavate teenustega rahuldatud ja klient ei pruugi saada 
temale vajalikku abi pikemas perspektiivis. Lähenemine on pigem dokumendikeskne. Lisaks ei 
veenduta, et kliendi probleem saab lahenduse. Ka Narusson toob oma doktoritöös välja taastumise 
olulisuse, taastuja eneseperspektiivi leidmise ja taastujale toetaja leidmise.  
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Pryor ja Dean (2012) toovad esmatähtsana välja, et rehabilitatsiooniteenused peavad aitama inimesel 
(taas)luua “kontroll oma elu üle”, teenuse käigus aidatakse inimesel luua kontakt oma minevikuga 
(minapilt, suhted perekonna ja sõpradega) ja toetatakse tuleviku ülesehitamisel (sealhulgas luua 
enesele elueesmärgid). Teenuse pakkumisel on väga oluline roll teenusesaaja endal. SRT hindamisel 
tuleb arvestada, kuivõrd motiveeritud on inimesed SRTst kasu saama, kuivõrd järgivad spetsialistide 
soovitusi ja osalevad SRT protsessis aktiivselt. Seega on oluline arvestada inimese psühholoogilist 
valmisolekut muutuste elluviimiseks. Kuniks inimene ei ole valmis, ei ole tegemist veel 
rehabilitatsiooniga, vaid selle ettevalmistusega. Erialaspetsialistide poolset tuge valmisoleku 
loomiseks on inimesele endiselt vaja pakkuda (Prescott jt, 2017).  

Peamine takistus erinevate rehabilitatsiooniteenuste (meditsiiniline, sotsiaalne ja tööalane) 
pakkumisel nii Eestis kui ka mujal maailmas paistab olevat selge piiri puudumine erinevate 
rehabilitatsioonisüsteemide vahel ja sellest tulenevalt ka ühiselt mõistetava standardkeele 
puudumine. See ei võimalda jagada süsteemide vahel kõigile arusaadavalt infot, seada sarnastel 
alustel rehabilitatsiooni eesmärke ja hinnata nende saavutamist. Samas toovad Hanga jt (2017), Pryor 
ja Dean (2012), Gzil jt (2007) välja, et rehabilitatsioon ei ole kunagi ühe valdkonna või ühe spetsialisti 
pädevuses vaid eeldab alati koostööd erinevate inimeste ja institutsioonide vahel – 
patsiendid/kliendid, rehabilitatsiooni spetsialistid, teenuseosutajad, poliitikakujundajad ja rahastajad, 
kus peamiseks lähtepunktiks on inimkesksus. Seega on ühtse arusaamise omamine pakutavast väga 
oluline.  

Metoodiliselt ja oma selguselt levinum on RFK ehk Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime, vaeguste 
ja tervise klassifikatsiooni kasutamine teenusele eesmärkide seadmisel, sekkumiste 
dokumenteerimisel ja tulemuste mõõtmisel. Võimaldab jälgida kliendi funktsioneerimisvõime 
muutust ajas ja seda läbi erinevate süsteemide ja teenuste, sealhulgas liikumist erinevate teenuste 
vahel, rehabilitatsiooni vajaduse hindamisel, töövõime kordushindamisel; annab võimaluse 
analüüsida funktsioneerimisvõime languse põhjuseid ja tagajärgi ning võimaldab kujundada 
teenuseid riiklikul, teenuse rahastaja ja kliendi tasandil.  

Hanga (2020) on ümber lükanud hirmud, et RFK sobib kasutamiseks ainult füüsilise erivajadusega 
inimeste puhul ja ei sobi psüühilise erivajadusega inimeste mõistmiseks ning kinnitab, et RFK 
kirjeldab funktsioneerimisega seotud asjaolusid, olenemata inimese erivajaduse olemusest, vanusest, 
soost, kultuurilisest taustast jne. Kuna kodeerima, „RFK keelde”, ei pea kogu abivajajaga seotud infot, 
vaid ainult selle, mis on teenuse eesmärki ja tulemusi silmas pidades kõige olulisem, on RFK siiski 
„kodeerija nägu.” Hanga on välja toonud ka RFK kasutamisega seotud riskid: 

 Abivajaja jaoks ei ole koodid olulised, kuidas esitada info ja hinnang talle temale arusaadaval viisil. 
 Hetkel on veel RFK tõlge kohmakas ja peab jätkuma keeletoimetamine ja asjakohasemaks 

muutmine. 
 RFK kasutamiseks on spetsialistidele vaja toetavat infosüsteemi, mis aitaks kiiresti ja lihtsalt välja 

valida koodid ja tööd dokumenteerida. Infosüsteemid peavad olema liidestatud, et võimaldada 
koondada kliendi infot. 

 RFK on väga mahukas ja hetkel ei ole piisavalt oskusi, praktikaid ega kogemusi selle kasutamiseks 
igapäevatöös. Eeldab spetsialistide koolitamist.  
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On palju autoreid, kes väidavad, et RFK on liiga keeruline metoodika, seda eelkõige kui lisaks 
arvestada, et ühiskond on pidevas vananemise protsessis, paljud inimesed elavad oma igapäevaelu 
krooniliste haigustega ja inimese võime toime tulla, tervise säilitamise ja taastamise protsessis, on 
otseselt seotud psühholoogilise kohanemisega. Ka peab arvestama, et tihti täielik taastumine 
puudub. Jääb siiski üheselt mõistetavalt ebaselgeks, kuidas taolisi kohanemisi integreerida RFKsse 
(Dekker ja de Groot, 2016).  

Inglismaal, Austraalias ja Hollandis on kasutusele võetud metoodikaks ASCOT (Adult Social Care 
Outcome Toolkit), mis annab väga individuaalse vaate ja abivajaja endapoolse sõnastuse oma 
abivajadusele. Hinnanguid erinevates etappides andes on paralleelselt kasutusel ka abistaja, 
teenuseosutaja hinnang, mis koos kasutatuna on informatiivne muutuste hindamisel. Metoodika on 
pidevas edasiarendamises (Rand jt,. 2017).  

Austraalias on rehabilitatsiooni vajaduse ja mõju hindamise meetodina kasutusel ka OutComeStar, 
mis kasutab erinevaid abivajaduse valdkondade tähti (stars), et abivajadus kaardistada ja toetada 
erinevaid spetsialistide (sotsiaaltöötajad, arstid, politsei, teenuseosutajad jne) abivajajale abi 
pakkumisel ja teenusekasutaja edusammude jälgimisel. Tihti on OutCome Star paralleelselt kasutusel 
ASCOT metoodikaga (Lloyd jt, 2015). 

Hanga jt (2017) toovad välja, et Eesti inimene ei ole liialt teadlik erinevatest sotsiaalteenustest, nende 
kättesaadavusest ja ka abivajaja võimalustest nendele teenustele pääseda. Tavakodanikul ja 
varasemat kokkupuudet sotsiaalteenustega mitte omaval isikul on keeruline orienteeruda, kus 
algavad ja lõppevad erinevate teenuste piirid. Kuivõrd teadlikud on erinevad klienditööd tegevad 
spetsialistid teenustest, mida kliendile pakkuda, jääb hetkel ebaselgeks. 

Lisaks erinevate teenuste vahel killustumisele ei ole teenused üheselt mõistetavad. Peale kolme suure 
rehabilitatsioonivaldkonna pakub sotsiaalteenuseid näiteks ka kohalik omavalitsus – koduhooldus, 
tugiisik, sotsiaaltransport jne. Hetkel on ebaselge, kuivõrd erinevate institutsioonide pakutavad 
teenused toetavad või pärsivad abivajaja arengut SRT raames .  

Kaasaegne lähenemine sotsiaalvaldkonnas rõhutab igas etapis inimkesksust ja eesmärgile suunatust, 
mida toetab omavahel infot vahetav erinevaid distsipliine esindav meeskond selleks, et eelkõige 
julgustada abivajajat abi leidma ja vastu võtma. 

Inimkesksest vaatest on oluline valdkondade ülene sekkumine, mis ideaalsel juhul toimib paralleelselt 
(mitte üksteisest lahus ja järjestikku) kuna inimene on biopsühhosotsiaalne tervik ja erinevad 
valdkonnad inimese elus on väga tihedalt seotud. Ühte valdkonda ei saa eraldada teisest. Teatud 
juhtumite puhul peab sotsiaalne rehabilitatsioon algama meditsiinilise rehabilitatsiooniga 
paralleelselt. Näiteks pikaajaliste haiguste või õnnetusjuhtumite korral. Juhtumite puhul, kus 
terviseseisund küll koheselt ei võimalda täiel määral sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusel osaleda (nt 
autoõnnetuse tagajärjel haiglaravil viibiv inimene), on siiski soovitatav juba raviprotsessi jooksul 
alustada sotsiaalsele rehabilitatsiooni teenusele üleminekut, et ei tekiks „pausi” teenuselt teenusele 
liikudes. Nii, et valdkonnad, millega on võimalik koheselt tegeleda (nt psühholoogiline nõustamine) 
saaksid kiirelt kaetud (Wade, 2016).  
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Rehabilitatsiooni puhul on alati vaja arvestada teenuse mahu ja vajaduspõhisusega, kuid kes on see, 
kes ütleb, et teenust enam ei ole vaja. Allikate väitel on parim metoodika teenuste lõpetamiseks – 
ühine otsuse langetamine ehk shared decisoin making (SDM), mis on formaalne tööriist või protsess, 
näiteks meditsiinis, kus see definitsioon laialt kasutusel on, arst ja patsient valivad koos 
ravivõimaluste vahel nii, et meditsiinilised võimalused ja patsiendi individuaalsed eeldused ja 
eesmärgid kohtuvad (Ameerika Terviseorganisatsioon, 2012). Tööriist ei ole kasutusel vaid teenuse 
lõpetamise üle otsustamisel, vaid kogu protsessi jooksul. 

Eetika ja inimõiguste alane uuring toob välja, et rehabilitatsiooniprotsessi tulemustele avaldab alati 
positiivset mõju, kui eesmärkide seadmine toimub läbi tiheda omavahelise suhtlemise teenusesaaja 
ja spetsialisti vahel. Sealjuures mõlemad osapooled väljendavad oma huve, ootusi ja kavatsusi 
rehabilitatsiooni suhtes (Siegert jt, 2010). Näiteks toovad insuldijärgse rehabilitatsiooniprotsessi 
uurijad Mansfield jt (2013) välja, et on tavapärane, et teenusesaaja, rehabilitatsiooni protsessis osaleja 
võib ise seada väga laia, kauges tulevikus saavutatava ja üldise eesmärgi, kuid koostöös spetsialistiga, 
teenuseosutajaga on võimalik määrata vajaduspõhised, realistlikud, mõõdetavad ja lähitulevikus 
saavutada proovitavad eesmärgid (Mansfield jt, 2013).  

Kirjanduse põhjal ei tule välja suurt eristumist erinevate rehabilitatsiooniteenuste vahel, näiteks on 
erinevates riikides sotsiaalne ja meditsiiniline rehabilitatsioon väga tihedalt seotud. 
Rehabilitatsiooniprotsessi samas eristatakse tugevalt, sõltuvalt näiteks diagnoosist või erivajadusest, 
mis inimese igapäevaelu takistab – vaimne häire, psüühikahäire, füüsiline erivajadus jne. Ühe hea 
näitena võib välja tuua Inglismaa, kus on sotsiaalse rehabilitatsiooni juures väga oluline roll 
kogukondlikul toetusel. Teenuse eraldi osa on abivajaja kogukonda (taas)integreerimine (Wykes ja 
Holloway, 2000). Ka Rootsis on sotsiaalne rehabilitatsioon korraldatud eelkõige kogukondlikul 
tasandil, mis võimaldab kiiret ligipääsu teenustele, sujuvat üleminekut teenuselt teenusele ja aktiivset 
osalemist kogukonnas, tähtis on sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi partnerite omavaheline suhtlus 
(Hultberg jt, 2003).  

Austraalias läbiviidud uuring toob välja, et taastumisele suunatud ja rehabilitatsiooni kogukondlikul 
pakkumisel on suur ohutegur töötajate läbipõlemisel, kus on keskne roll mitte motiveeritud 
teenusesaajatel. Seega on ülioluline teenuse korraldamisel ja juhtimisel keskenduda töötajate 
läbipõlemise vähendamisele ja teenuste kohandamisele vastavalt abivajajate vajadustele (Parker jt, 
2017).  

2.2. Sotsiaalne rehabilitatsioon Eestis 
Eestis korraldab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust Sotsiaalkindlustusamet (SKA) ja see sai iseseisva 
kompleksteenusena alguse pärast töövõimereformi 2017. aastal, kui hakati eristama sotsiaalse ja 
tööalase rehabilitatsiooni teenuseid. Tööealistele ja eakatele (alates 16. eluaastast)  suunatud 
(lastele suunatud  SRTl on mõningad erisused) SRT on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või 
vähenenud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. SRT eesmärk on arendada 
isiku võimeid ja oskusi iseseisvaks eluks, arendada isiku suhtlemis- ja koostööoskusi, pakkuda tuge 
võimetekohase hariduse või tööks vajalike oskuste omandamisel ja töövõime eelduste arendamisel. 
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SRT erinevus tüüpiliste sotsiaalteenustega võrreldes on see, et isik on teenuse valikul vaba. Riik võtab 
õigustatud teenusesaajalt üle SRT eest tasu maksmise kohustuse, kuid ei paku ise teenust. Tasu 
maksmise kohustuse ülevõtmist võivad SHSi kohaselt taotleda: 

1. alla 16-aastased puudega lapsed; 
2. alla 18-aastased lapsed, kelle kohalik omavalitsus on tunnistanud abivajavaks lapseks 

lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks 
tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet; 

3. vähemalt 16-aastasel noorel, kes omandab põhiharidust hooldusõppes riikliku õppekava alusel. 
See õigus ei laiene lihtsustatud õppekava või toimetuleku õppekava alusel õppivale noorele; 

4. osalise töövõimega või puudega või töövõime kaotuse protsendiga või invaliidsusgrupiga 
tööealised inimesed, kes ei ole töövaldkonnas aktiivsed, st kes ei tööta, ei õpi ega ole töötukassas 
töötuna arvele võetud; 

5. puuduva töövõimega tööealised inimesed. Nemad saavad SRTd taotleda ka siis, kui nad töötavad 
või õpivad või on töötukassas töötuna arvele võetud; 

6. ennetähtaegse vanaduspensioni saajad, kellel on puue; 
7. vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse saajad, kellel on puue; 
8. vanaduspensioniealised puudega inimesed; 
9. esmasesse psühhoosi haigestunud isikud, kellel ravimeeskond on tuvastanud SRT vajaduse. 

SRTd võivad taotleda kõik eelmainitud kriteeriumidele vastavad isikud, teenuse eelselt hinnatakse 
taotluse esitanud inimese rehabilitatsiooniteenuse vajadust. Teenuse vajaduse hindamisel lähtutakse 
SRT eesmärkidest ja isiku toimetulekuvõimest, tegevusvõimest, osalusvõimest, terviseseisundist ja ka 
teistest teenustest, nt töötukassa osutatavatest tööturuteenustest.  

Teenuse maksimaalne maksumus kalendriaastas on lapsest õigustatud isiku puhul kuni 2580 eurot, 
tööealisel või vanaduspensioniealisel õigustatud isikul kuni 1237 eurot (või kuni 1800 eurot, kui 
teenust osutatakse programmina) ja psüühikahäirega tööealise inimesel puhul kuni 4300 eurot. Kui 
riigieelarves ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, jäävad õigustatud isikud  SRTle järjekorda. 

SRT on kompleksteenus, mida vajavad isikud, kelle probleemide lahendamine nõuab mitme erineva 
eriala spetsialisti sekkumist. Seetõttu peab rehabilitatsioonimeeskond koosnema vähemalt kolmest 
erinevat spetsialistist, kellest üks peab olema sotsiaaltöötaja ja vähemalt üks peab olema läbinud 
rehabilitatsioonispetsialisti täiendkoolituse. Meeskonda võivad kuuluda psühholoogid, 
füsioterapeudid, logopeedid, arstid, õed, tegevusterapeudid, muusikaterapeudid, kunstiterapeudid, 
eripedagoogid ja kogemusnõustajad. SRT osutamisel saab kaasata ka teenusesaaja lähedasi, 
omavalitsuse sotsiaaltöötajat, perearsti, tööandjat ja teisi isikuid, kes teenusesaaja võrgustikku 
kuuluvad. Enamikku teenuseid võib osutada nii individuaalteenuse kui ka grupiteenusena, sealjuures 
võib grupi moodustada ka teenusesaaja võrgustikuliikmetest ilma teenusesaajata. 

SRT osutamise aluseks on tegevuskava, mõnedel juhtudel koostatakse isikule rehabilitatsiooniplaan4. 
Kõigile lastele koostatakse alati rehabilitatsiooniplaan, kuid kõigile täiskasvanutele mitte. 
Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 69 järgi peab teenuse dokumentides 
muuhulgas kajastuma hinnang isiku tegevusvõimele, SRT eesmärk, eesmärgi saavutamiseks vajalikud 

                                                   
4 https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon.  
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teenused (spetsialistid) ja hinnang eesmärgi saavutamise kohta. Tegevuskava olulisim osa teenuse 
tulemuslikkuse hindamisel on D-osa. Määruses on kirjeldatud, et SRT läbimise järgselt koostatakse 
rehabilitatsiooni tegevukava D-osa ehk teenuse tulemuslikkuse põhjendatud hinnang, mis peab 
sisaldama järgmisi andmeid5: 

1) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja nimi; 
2) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsuse 

number ja kuupäev; 
3) isiku nimi; 
4) sotsiaalse rehabilitatsiooni valdkond (elamine; õppimine; suhtlemine ja vaba aeg; töövõime eelduste 

arendamine / töötamine) ja seatud eesmärkide mõõdetavad tulemused (märkida, kas eesmärk on 
täidetud, osaliselt täidetud (märkida, millises osas eesmärk täideti ja mis jäi saavutamata) või 
täitmata); 

5) põhilised asjaolud, mis takistasid eesmärgi saavutamist; 
6) põhilised asjaolud, mis soodustasid eesmärgi saavutamist; 
7) rehabilitatsiooniplaani muutmise põhjendus; 
8) soovitused edaspidiseks (sh soovitused kodusteks tegevusteks), isikule vajalikud jätkuteenused, 

teenuse osutamise käigus selgunud abivahendite vajadus (märkida abivahendi nimetus ja millises 
keskkonnas isik seda vajab – lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum või universaalne; 
täiendavalt märkida abivahendi ISO-kood vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 48 lõike 2 alusel 
kehtestatud abivahendite loetelule); 

9) hinnangu koostajate nimi, allkiri ja kuupäev.  

 Seega, praeguses määruses kirjeldatu järgi peaks rehabilitatsiooni tegevukava D-osa andma väga 
hea ülevaate SRT tulemuslikkusest. Tingimusel, et rehabilitatsiooniteenuse osutaja on kõik vajaliku 
info kirja pannud mõõdetaval kujul, nagu see on kirjas ka määruses.  

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kontekst 2016-2021: 
SKA perspektiiv 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on oma tänasel kujul toiminud alates aastast 2016. Töövõime 
reformiga eraldati sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon, aga viidi sisse ka mitmeid teisi muudatusi 
– algasid rehabilitatsioonivajaduse hindamised Sotsiaalkindlustusametis ja Töötukassas, muutus 
teenuseosutajate ja rahastaja lepingulise suhte vorm, rehabilitatsiooni rahastus hakkas kaasas käima 
teenusesaajaga ning tööealiste ja eakate jaoks lõppesid rehabilitatsiooniplaanide tegemised. 

Samas on oluline, et reform ei juhtunud päevapealt ega ka mitte valutult. Ühelt poolt on reformieelne 
arusaam rehabilitatsioonist kui mõnusast sanatooriumipuhkusest visa kaduma ja seda nii teenust 
saaval või taotleval inimesel kui ka rehabilitatsioonis või rehabilitatsiooniga kokku puutuvatel 
spetsialistidel. Lisaks said kuni 2018. aasta lõpuni reformi toimumise hetkel kehtivat 
rehabilitatsiooniplaani omavad tööealised ja eakad ilma Sotsiaalkindlustusameti hindamiseta 
teenusel osaleda ning rehabilitatsiooniplaane tehti veel mitu aastat ka erihoolekandeteenuse 

                                                   
5 https://www.riigiteataja.ee/akt/107012021003  
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vajaduse hindamiseks. Seega jäid vana süsteemi alusel osalenud inimesed veel reformijärgselt 
mitmeks aastaks teenusele. 

Reformi mõju on olnud järkjärguline ja muudatuste mõju hindamise muudab kohati keeruliseks ka 
2020. aastal maailma tabanud koroonapandeemia. Siiski võib tööealiste ja eakate puhul tuua ühe 
mõju illustreeriva trendina välja majutusteenusega teenusesaajate osakaalu pideva vähenemise – kui 
2016. aastal käis antud sihtgruppide puhul majutusega teenusel 57% inimestest, siis käesoleval aasta 
I poolel on majutusega teenusel käinud teenusesaajate osakaal 25%. Aastate jooksul on ka arusaam 
sotsiaalse rehabilitatsiooni olemusest selginenud – seda illustreerivad ka teenuse hindamise läbimise 
järel positiivsete otsuste osakaalu tõus. See tähendab, et teenust tulevad taotlema inimesed, kellel 
seda tõesti ka vaja on. Positiivsete otsuste osakaalu kasvu puhul on kahtlemata viimaste aastate 
mõjutajaks ka koroonapandeemia poolt põhjustatud vaimse tervise kriis. 

Üks reformiga muutunud oluline rehabilitatsioonivaldkonda mõjutav asjaolu on ka süsteemi õiguslik 
ülesehitus – kuigi sisuliselt oli rehabilitatsioonivaldkond ka enne reformi üsna vaba, siis uues 
korralduses pandi suur roll ja lootus vaba turu isereguleeritusele. Enne reformi olid teenuseosutajatel 
halduslepingute alusel teenusemahud ja inimesed pidid liikuma sinna, kus oli raha. 
Sotsiaalkindlustusamet annab rehabilitatsioonivajaduse tuvastamise korral välja tasu üle võtmise 
otsuse, millega saab inimene vabalt teenuseosutajate vahel valida ja raha liigub inimesega kaasa. 
Teenuseosutajad peavad omama rehabilitatsiooni tegevusluba ja ka võlaõiguslepingut 
Sotsiaalkindlustusametiga, kuid siiski on suur vastutus, n-ö jalgadega hääletada, pandud 
teenusesaajatele. 

Jätkuvalt on aga üheks suurimaks murekohaks teadlik teenuseosutaja valimine. Kuivõrd 
teenusekorralduse vaates on riigi roll menetluslikust seisukohast valiku tegemisel tagasihoidlik, siis 
oleme Sotsiaalkindlustusametis täna ja edaspidi panustamas suuremal määral teenuseosutajate 
nõustamisse, teenuseosutajate tegevuse tutvustamisesse ja spetsialistide sihtgrupispetsiifiliste 
teadmiste ja pädevuste arendamisesse Seda selleks, et ühelt poolt toetada kõikide 
rehabilitatsiooniteenust pakkuvate asutuste võimekust, aga teisalt ka selleks, et inimesel oleks 
tulevikus lihtsam valida endale sobivat teenuseosutajat. 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni uuringud Eestis 

Sotsiaalset rehabilitatsiooni on Eestis uuritud riigiasutuste või puuetega inimeste 
esindusorganisatsioonide tellimisel, akadeemilistes töödes ning Riigikontrolli auditites. Seni on 
uuritud vaid SRT üksikuid osi, kuid mitte teenuse kui terviku mõju teenusesaajatele ja ühiskonnale 
laiemalt. Enne 2017. aasta töövõimereformi läbiviidud uuringutes on uuritud endist üldist 
rehabilitatsiooniteenust, mis hiljem jagunes sotsiaalseks ja tööalaseks rehabilitatsiooniks. 

Juba enne töövõimereformi 2017. aastal heideti rehabilitatsiooniteenusele ette, et teenusesaajate 
ootused ei lähe kokku teenuse eesmärkidega.6 Karin Hanga 2018. aasta doktoritöö kinnitas, et ka 
pärast rehabilitatsiooniteenuste lahutamist püstitasid teenusesaajad SRT raames eesmärke seoses 

                                                   
6 Riigikontroll. (2008). Riigieelarvest erivajadustega inimeste rehabiliteerimiseks teenuste osutamine (järelaudit): mis 
on muutunud rehabilitatsiooniteenuste osutamises?. Riigikontrolli kontrolliaruanded 2008. 
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terviseolukorra parandamisega, milleta ei nähtud võimalust sotsiaalseid eesmärke saavutada.7 Sellest 
tuletas Hanga, et tervisenõustamine ja tervisega seotud lahenduste pakkumine on vajalik ka 
sotsiaalse- või tööalase rehabilitatsiooni teenuse käigus. Eesti Puuetega Inimeste Koja 2018. aasta 
variraporti kohaselt tekitas rehabilitatsiooniteenuse jagunemine sotsiaalseks rehabilitatsiooniks, 
tööalaseks rehabilitatsiooniks ja taastusraviks sihtrühmas segadust ning raskendas teenuste 
eesmärkidest ja sisust arusaamist. Selle asemel on parem terviklik rehabilitatsiooniteenus, mis 
hõlmaks ka terviseteenuseid. Nii väheneks mitme teenuse taotlemise ja ootamise ajakulu.8 

Teenuse osapoolte välja toodud probleemide põhjal kirjeldas Hanga puuetega inimestele isikukeskse 
abi pakkumise tingimuste nelja kategooriat: inimeste individuaalsete vajaduste mõistmine ja 
rahuldamine, koostöösuhe ja partnerlus spetsialistide ja klientide vahel, asjakohase ja piisava 
informatsiooni andmine ning jõustamine, vastutuse jagamine spetsialisti ja inimese vahel.9 Eesti 
Puuetega Inimeste Koja variraporti järgi on Eesti rehabilitatsiooniteenuste puuduseks teenusekeskne 
lähenemine, mis ei võta piisavalt arvesse teenusesaajate eripärasid ja tegelikke vajadusi.10 

Eraldi murekohana tuuakse mitmes uuringus välja lastele suunatud rehabilitatsiooniteenust. 
Puuetega laste jaoks oli probleem rehabilitatsiooniteenuste halb kättesaadavus haridusasutustes 
kohapeal ja lastele mõeldud teenuste katkendlikkus.11 ESFi projektil, mille raames pakuti raske ja 
sügava puudega lastele lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenust, nähti 2015–2018. aastal 
positiivset mõju. Projekti hindamisel toodi välja, et kuigi süsteem oli piisav, võiks toetus olla veelgi 
suurem eelkõige suure hooldusvajadusega laste ja keskustest eemal elavate perede puhul. Samas 
toodi puudusena välja taotlusprotsessi keerukust ning soovitati teenuse jätkumise taotlemise 
muutmist automatiseerituks. Rõhutati, et sihtrühmale teenuste kujundamisel tuleb tagada, et 
süsteem oleks lihtne, osapoolte kohustuste jaotus selge ja bürokraatia minimaalne.12 

Dagmar Narusson rõhutas oma doktoritöös (2019)13, et vaimse tervise probleemidest aitab üle saada 
see, kui hädasolija saab spetsialistidelt oskuslikku tagasisidet. Kliendikesksus on oluline. Kliendi 
kuulamine on peaks olema üks rehabilitatsioonispetsialisti baasoskusi.  

                                                   
7 Hanga, K. (2018). Developing an initial social rehabilitation needs assessment procedure and the scope of rehabilitation 
services for persons with disabilities in Estonia. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut. 
8 Habicht, A., & Kask, H. (2018). Puuetega inimeste eluolu Eestis. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise 
variraport. 
9 Hanga, K. (2018). Developing an initial social rehabilitation needs assessment procedure and the scope of rehabilitation 
services for persons with disabilities in Estonia. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut. 
10 Habicht, A., & Kask, H. (2018). Puuetega inimeste eluolu Eestis. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise 
variraport. 
11 Habicht, A., & Kask, H. (2018). Puuetega inimeste eluolu Eestis. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise 
variraport. 
12 Civitta. (2019). Projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise 
soodustamine“ hindamine. Lõpparuanne. 
13 https://dspace.ut.ee/handle/10062/65258.  
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PITRA projekti lõppraport (2008)14 näidas, et juba enne 2008. aastat esines 
rehabilitatsiooniteenusega praegusele sarnanevaid probleeme. Juba toona kirjeldati, et  
rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on osapooltele ebaselge, ootused teenusele ja arusaamad 
rehabilitatsioonist on väga erinevad. Lisaks, Jevegeni Bugakini magistritööst (2015)15 ilmnes, et 
teenuse konsultantide ja rehabilitatsioonimeeskondade hindamistöös esineb dubleerimist, mida 
tuleks arvestada teenuse tõhusamaks muutmisel. Seega, hindamine ja eesmärkide seadmine olid 
toona SRT kitsaskohtadeks. 

Kokkuvõtteks on mitmed varasemad uuringud kirjeldanud SRT kitsaskohti ja on tehtud mitmeid 
ettepanekuid teenuse korralduse parandamiseks. Käesolevas uuringus on võimalik varasemaid 
tulemusi, kas ümber lükata või kinnitada.  

 

                                                   
14https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Puudega_inimetele/Rehabilitatsioon/pitra_202_20l6ppraport_1
_.pdf.  
15 http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/48033/bugakin_jevgeni_ma_2015.pdf.  
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3. UURINGU LÄBIVIIMISE METOODIKA LÜHIKIRJELDUS 
Joonisel (joonis 1) on kirjeldatud uuringu läbiviimise kontseptsiooni ja tegevusi. SRT hindamismetoodika väljatöötamine ja hindamise läbiviimine koosnes kolmest osast: 
eelanalüüs, metoodika väljatöötamine ja hindamise läbiviimine.    

 

Joonis 1. Uuringu tegemise ja metoodika kontseptsioon. Märkus: ringjad nooled  tähendavad triangulatsiooni; AS-aruteluseminar

II OSA: Metoodika III OSA: HindamineI OSA: Eelanalüüs

Avakohtumine 
Tellijaga

Sisuekspertide 
hinnangud 

(emailitsi või 
suuliselt)

Teadus-
kirjanduse ja 
dokumendi-

analüüs

SKA (korralduse) 
ekspertide ja 

juhtumikorraldajate 
hinnangud 

(emailitsi, skypes
või telefonitsi)

Uuringu 
raamistiku 
kirjeldus: 

metoodika 
piirangud/

võimalused,
SRT andmete 

kättesaadavus,
andmete 
kvaliteet,
materjalid

TÜ eetikakomiteega 
konsulteerimine. 

Taotluse koostamine, 
esitamine

Tiimi
arutelud 
(2-3 tk)

Eelanalüüsi 
tagasiside 

Tellijalt

Meetodite ja andmebaaside lõplik 
valik ja kirjeldus, kvant. Ja 

kval.andmete valimi kirjeldus, 
hindamise protseduuri (sh 

etappide ja toimingute)  
väljatöötamine

Intervjuude 
kavad ja FG 

kavad

Vahearuande 
tagasiside Tellijalt

Andmebaasidest 
andmepäringute tegemine

AKI loa taotlemine 
ja loa  saamine

Uuringu empiirilise osa jaoks (eelkõige 
intervjuudeks) eetikakomitee taotlusele 
intervjuukavade lisamine ja paranduste 

esitamine ja tagasiside saamine

Kvant.analüüs
(esialgne). 
Teekonna 
analüüs.

Informeeritud 
nõusolek. 

Intervjuude 
läbiviimine (min 90 

tk). Transkript-
sioonid/kokkuvõtted

, analüüs. 

Täiendav 
kvant.analüüs

Tiimi 
arutelud 
(1-2 tk)

Hindamistulemuste kirjeldus, 
hindamisprotseduuri head ja 

vead (soovitused 
parandamiseks), SRTle -
soovitused tulevikuks. 
Lõpparuande mustandi 

valmimine

Sisu-
ekspertide 
hinnangud

Suhtlus 
Tellijaga

Tagasiside 
lõpparu-

ande
mustandile 

Tellijalt

Lõpparuande koostamine, keeletoimetus,  
aruande esitlemine Tellijale (2x)

Väljund 1: Eelanalüüsi aruanne Väljund 2: Vahearuanne (metoodika kirjeldus) Väljund 3: Lõpparuanne 

Ajatelg
Algus: Mai lõpp 2020 August 2020 Lõpp: Aprill 2021November 2020 Märts 2020September 2020 Oktoober 2020

AS (2 tk) 
lähedastega

Intervjueeritavate 
valimi koostamine, 
ühendust võtmine. 

Intervjuude
kokkulepped

Teekonna analüüsi 
täiendamine

Pakkumus

Teekonna 
analüüs

AS (4-5 inimest) 
sisuekspertide ja 
SKA (korralduse) 

ekspertidega. 
Loodud raamistikus 
metoodika arutelu

Tiimi arutelud 
(2-3 tk)

Täiendav 
dokumendi- ja

teadus-
kirjanduse

analüüs 
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4. SRT HINDAMISMETOODIKA 
LOOMISE ÜLDISED SOOVITUSED 

SRT hindamismetoodika koostamisel on lähtutud metoodika lihtsuse, andmete kättesaadavuse, 
mõõtmise korratavuse, kliendikesksuse ja terviklikkuse põhimõtetest. Eesmärk on tagada, et loodava 
metoodikaga viidaks läbi regulaarseid hindamised, mis oleks omavahel võrreldavad ja annaks seeläbi 
tervikliku ülevaate teenuse arenemisest ajas. Metoodika lihtsus ja andmete kättesaadavus on 
olulised, et väljatöötatud metoodika hilisem rakendamine ei jääks unarusse hindamisprotseduuri 
keerukuse tõttu. Lähtudes üldistest põhimõtetest ning täiendustest, mis tuletati SRT ekspertidega 
toimunud aruteluseminaridest ja intervjuudest, pandi paika üldine hindamismetoodika ja selle 
rakendamise ideaalplaan. 

SRT hindamine loodava metoodika põhjal võiks toimuda iga nelja aasta tagant eelneva nelja aasta 
kohta. See võimaldab hinnata nii koheseid muutusi, mida teenusesaaja pärast SRT läbimist kogeb, 
kui ka pikemaajalisi arenguid isiku toimetulekus. Pikemaajaliseks efektiks võib pidada neid 
muutuseid, mis on püsivad alates üks aasta pärast teenuse saamist. Uuringu käigus ilmnes, et 
korduvate teenusele sisenemiste ja väljumiste tõttu on väga keeruline hinnata teenuse pikaajalist 
mõju. Lihtsam oleks uurida SRT mõju kontrollgrupiga katsena, kus inimesed sisenevad teenusele 
korraga (v.a. kontrollgrupis osalejad) samal ajal ja nende seisundi muutuseid vaadeldakse kogu 
sekkumise jooksul ja pärast sekkumisperioodi lõppu ühtmoodi. Samuti tuleks katse läbiviimise 
perioodil kontrollida seda, milliseid teenuseid inimesed veel saavad ja püüda sobitada kontrollgrupp 
ja sekkumisgrupp nii, et mõlemas oleks samasuguste teiste teenuste saajaid, et välistada muude 
teenuste mõju iseseisva toimetuleku saavutamisele.  

Hindamistegevuste keskmes peaks olema SRT kui tervikteenuse hindamine. Rõhuasetus on 
teenusesaajate iseseisva toimetuleku hindamisel läbi nelja komponendi: SRT asjakohasus, 
eesmärgipärasus, mõju ja (kulu)efektiivsus.  

Hindamise üheks osaks võiks ka tulevikus olla riiklike andmekogude sekundaarandmete 
kvantitatiivne analüüs. Kuigi, uuringu käigus ilmnes kõigist allikatest (eksperdid, teaduskirjandus, 
teenusesaajad), et SRT hindamise tuumaks peaks olema teenusesaaja seisundi muutumise hindamine 
ja tema kogemuse kirjeldamine. Kvantitatiivsed andmed aitavad luua konteksti ja kirjeldada kaudsete 
indikaatorite kaudu SRT tulemuslikkust. Registriandmetes aga ei kajastu (veel) andmed isikliku 
kogemuse ja seisundi muutuste kohta.  

Kõige olulisemad andmebaasid, mis jäävad SRT hindamisel relevantseks ka tulevastel kasutamistel, 
on Sotsiaalkindlustusameti andmebaasid (STAR ja SKAIS) ja Sotsiaalkindlustusameti andmed SRT 
tegevuskavade kohta.  

Iseseisva toimetuleku ja selles toimuvate muutuste hindamiseks peaks kvantitatiivse analüüsi käigus 
võrdlema teenusesaajaid, kes said SRTd ja kes ei saanud (st teenusele hinnatud, kuid teenust 
mittesaanud ja ka teenusele mittehinnatud, teenust mittesaanud). Samuti tuleks võrrelda muutusi 
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teenusesaaja toimetuleku indikaatorites enne ja pärast SRT kasutamist. Analüüsiks tuleks kasutada 
andmeid, mis kirjeldavad SRT mõju, asjakohasust, tõhusust ja vajaduspõhisust. Uuringu käigus 
ilmnes, et sihtrühma kategooriaid on keeruline moodustada, sest andmetes esineb kordusi (sama 
inimene on samal aastal või järjestikustel aastatel kuulunud nii SRT saajate kui mittesaajate hulka). 
Hindamise lihtsustamiseks võiks kaaluda tulevikus kontrollgrupiga hindamise läbiviimist reaalajas, nii 
et inimesed valitakse esindusliku juhuvalimiga uuringusse enne kui nad SRTd saavad ja sobitatakse 
kontrollgrupiga, kes samal perioodil SRTd ei saa.   

Täiendavalt on soovitatav kasutada lisaks andmeid Eesti Hariduse Infosüsteemist, andmeid Eesti 
Haigekassa andmebaasist (KIRST), Maksu- ja Tolliameti (MTA) töötamise registrist ja SRTd pakkuvate 
asutuste kohalikest andmebaasidest. Uuringu käigus selgus, et erinevate andmebaaside andmete 
kvaliteet on väga erinev, andmete päringute tegemine on oodatust oluliselt ajakulukam ning 
andmepäringud ei pruugi anda oodatud tulemust (andmed laekuvad vaid osaliselt, andmete 
kvaliteet on madal või on andmete struktuur või sisu analüüsiks sobimatu). Mistõttu on soovitatav 
kasutada neid andmeid, mis hindamist läbiviival asutusel enda käsutuses on (SKA andmebaasid) ja 
lisaks koguda teenuse jooksul juurde andmeid küsimustike (vt lisad 13−15) ja intervjuudega.  

Väga tähtis osa sekundaarandmete kasutamisel on andmete kvaliteet. Otseselt SRTga seotud 
andmeid sisestavad SKA teenuse konsultandid ja arvete menetlejad/spetsialistid SKAISi. Selleks, et 
tagada andmeanalüüsi kvaliteet, peavad ka kasutatavad andmed olema kvaliteetsed. Kasuks tuleks 
juhendmaterjalide või selgitava sisuga viidete kasutamine, mis selgitaks juhtumikorraldajatele 
(teenuse konsultantidele), kuidas andmeid infosüsteemi kanda nii, et neist edasisel töötlemisel saaks 
võimalikult palju asjakohast ja täpset teavet. Uuringu käigus ilmnes, et andmed, mis on sisestatud ei 
pruugi vastata tegelikkusele ning mõnedel juhtudel võib olla tekkinud vigu erinevate andmestikus 
olevate lahtrite täitmisel. Näiteks töövõime hindamise ja töövõimetuse määra andmetes esines nii 
numbrilisi kui tähelisi hinnanguid mõlema tunnuse kirjetes segiläbi (nt töövõime oli määratud 70ks 
või töövõime määra oli hinnatud tähega – O sama tunnuse sees). Kui tegelikkuses peaks formaalselt 
olema töövõimetuse määr hinnatud vaid arvväärtusega, st protsendina, siis andmetes oli selle 
tunnuse kirjetes nii arve kui tähti. See viitab võimalikele andmete sisestamise vigadele. Formaalselt 
peaks olema võimalik vaid üks otsus, ehk formaalselt ei saa inimesel olla korraga püsiv töövõimetus 
ja vähenenud töövõime. Kui püsiva töövõimetusega inimene taotleb töövõime hindamist, tehakse 
töövõime hindamise otsus ja selle jõustumise kuupäevast kaotab püsiva töövõimetuse otsus 
kehtivuse. Andmetes aga see täiel määral ei kajastu.  

Inimlikke vigu aitab vähendada see, kui andmebaasides kasutada selgeid kategooriaid vabade 
tekstiväljade asemel, mille vahel andmete sisestajad saaksid valida. Lisas 16 oleme kirjeldanud 
mõningaid soovitusi, kuidas võiks SRT kohta lisaks andmeid koguda (tunnused ja nende kategooriad) 
nii, et hiljem oleks võimalik hinnata eesmärgi täitumist ning teenuse tulemust ka kvantitatiivselt. 
Praegune andmebaaside struktuur ei toeta andmete regulaarset kasutamist hindamise läbiviimiseks. 
Andmed peaksid laekuma automaatselt sellise struktuuriga, mis on koheselt analüüsiks sobilik, et 
hinnata saaks kiirelt ning pidevalt. Vältides sealjuures ka andmete ühildamise, struktuuri muutmise 
ja täiendavate tunnuste loomisega seotud vigu ja probleeme. Uuringu käigus ilmnes, et andmed 
võiks registreerida inimese kohta analüüsiks sobivas formaadis, mis vähendaks hilisemat andmete 
ümberstruktureerimise ajakulu ning lihtsustaks järjepidevat teenuse hindamist. Tegemist on IT-alase 
küsimusega ning selle lahendamine on selgelt aja- ja ressursikulukas, kuid koondandmete struktuur 
võiks olla läbi mõeldud ja võimalikult lihtne. Registrites võiks püüelda selle poole, et kajastuks 
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päriseluline info, see millal ja kuidas tegelikult inimene teenusel käis. Üheks võimalikusek on sarnase 
süsteemi juurutamine nagu on kasutusel haiglates, kus andmed sisestab registrisse arsti igal 
kohtumisel. Need andmed liiguvad automaatselt haigekassale ilma vahendavate süsteemideta. 
Sarnane süsteem võiks toimida ka SKA puhul. Veelgi rohkem tulevikku vaadates võiks tervishoiu-, 
sotsiaalhoolekande- ja tööturuteenustel olla ühine infosüsteem.  

Kuna muid analüüsitavaid andmeid haldavad erinevad osapooled ning andmete kogumisel on ka 
muid eesmärke, pole võimalik luua ühist andmekogude ülest juhendit. Andmelünkade 
vähendamiseks on soovitatav koguda täiendavat teavet intervjuude ja küsimustikega. Tulevikus 
aitaks seda lünka täita ka regulaarselt toimuvad veebiküsitlused, mis koguks lihtsustatud küsimuste 
abil andmeid SRT mõju, tõhususe, vajaduspõhisuse ja asjakohasuse kohta ning laseks valimi liikmetel 
ise oma vastused sisestada.  

SRT spetsialistide ja teenusesaajate veebiküsitlus võiks olla kohustuslik osa SRTst (vt soovituslikke 
küsimusikke lisades 13, 14, 15). Küsitluse täitmist võiks teenuseosutaja asemel assisteerida teenuse 
konsultant (vajaduse korral), et vähendada teenuseosutaja mõju. Nt teenuse hindamise osa ja 
teenuse lõpetamisel kokkuvõtte koostamise üks osa võiks olla kohustuslik struktureeritud formaadis 
(küsimustikuga) teenusesaaja vaate ja kogemuse hinnangu küsimine.  

Alternatiiviks on see, et veebiküsitluse link saadetaks juhuvalimi alusel vastamiseks nii viimase nelja 
aasta jooksul SRTd saanud kui ka mittesaanud isikutele. Vajadusel saaksid teenusesaajad seda teha 
SRT asutuses juhendaja abiga. Küsitlus saadetaks juhuvalimi alusel ka viimase nelja aasta jooksul 
teenust osutanud spetsialistidele. Lisaks valitakse veebiküsitlusele vastanute seast välja SRT saajad ja 
teenuseosutajad, kellega viidaks läbi täiendavad intervjuud kvantitatiivse analüüsi täiendamiseks. 

Hindamismetoodika kasutamisel on oluline arvestada, et see eeldab Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) 
ja teadusvaldkonna eetikakomitee lubade taotlemist. Kuid, AKI loa olemasolu on vajalik vaid 
poliitikakujundamise uuringu läbiviimiseks. Juhul kui tulevikus viib uuringut läbi ülikool või muu 
teadus-või arendusasutus, siis piisab selleks eetikakomitee kooskõlastusest (kui tegu oleks sellisel 
juhul teadusuuringuga). 

  



 

27 
 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse tulemuslikkuse hindamine 

5. HINDAMISMETOODIKA 
Uuringu eesmärgiks oli luua metoodika, mis võimaldaks Eestis hinnata sotsiaalse rehabilitatsiooni 
teenuse asjakohasust, tulemuslikkust (eesmärgipärasust), efektiivsust ja mõju tervikuna. 
Uurimisküsimused, mis on juhtinud metoodika loomist ja selle täiendamist on koondatud tabelisse 
(vt tabel 1): 

Tabel 1. Metoodika loomise uurimisküsimused 

Milliste meetoditega on Eestis võimalik mõõta ja hinnata SRT asjakohasust?  
Milliseid andmeid on kõige mõistlikum asjakohasuse mõõtmiseks kasutada? 
Milliste meetoditega on Eestis võimalik mõõta ja hinnata SRT tulemuslikkust*?  
Milliseid andmeid on kõige mõistlikum eesmärgipärasuse mõõtmiseks kasutada? 
Kuidas hinnata sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kvaliteeti?  
Milliste meetoditega on Eestis võimalik mõõta ja hinnata SRT mõju (ja selle kestust)?  
Milliseid andmeid on kõige mõistlikum mõju ja selle kestuse mõõtmiseks kasutada? 
Milliste meetoditega on Eestis võimalik mõõta ja hinnata SRT kulutõhusust?  
Milliseid andmeid on kõige mõistlikum SRT kulutõhususe mõõtmiseks kasutada? 

 

Hindamismetoodika, mis võimaldab anda hinnangu SRTle, sisaldab eelmises peatükis kirjeldatud 
meetodeid: intervjuud sihtrühma ja spetsialistidega, teekonna analüüs, aruteluseminarid, 
dokumendianalüüs, kvantitatiivsete registriandmete sekundaaranalüüs. Esimesele 
uurimisküsimusele (tabel 1), milliste meetoditega on võimalik mõõta ja hinnata SRT asjakohasust 
saame vastata, et ekspertide hinnangul (nii SRT eksperdid, analüütikud kui teaduskirjandusest 
ilmnenu) võib selleks kasutada erinevaid alternatiivseid viise, mis sobiksid ka Eestis rakendamiseks. 
Uuringu käigus selgus, et vajalik on kasutada segametoodikat. Ei piisa ainult kvantitatiivsest või ainult 
kvalitatiivsest analüüsist. Selgus ka see, et registriandmete olulisus on SRT mõju hindamisel oodatust 
madalam, sest registrid ei sisalda neid tunnuseid, mis võimaldaks SRT mõju täiel määral hinnata. 
Tähtis on hinnata SRTd saanute isiklikku kogemust (ka kvantitatiivselt).   

Nagu eelmises peatükis kirjeldatud, soovitame ka tulevikus SRT hindamisel kasutada 
segametoodikat (kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete andmete kombineeritud analüüs). Selle peamised 
plussid on: mitmekülgne analüüs, mis võimaldab mõista erandeid ja selgitada põhjuslikkust 
(intervjuude andmed), kvant. andmete kogumise lihtsus (sekundaaranalüüs olemas olevatel 
andmetel). Miinuseks on põhjuslikkuse määratlemise probleem – kuna tegu pole kontrollgrupiga 
juhusliku valimiga eksperimendiga, jääb tõendamata see, kas just SRT põhjustab statistiliselt olulise 
muutuse inimeste iseseisvas toimetulekus või toimub iseseisvumine mõne uuringusse mitte kaasatud 
teguri mõjul (sest kõiki tunnuseid pole võimalik uurida).  

Selles uuringus kasutame segametoodikat järgmistel põhjustel: andmete kättesaadavus (juba 
andmekogudes olemas), eetiliselt sobivam, võimaldab analüüsida laiemaid efekte. Meetodid, mille 
oleme valinud, millega andmeid koguda ei ole praeguse analüüsi jooksul muutunud. Küll aga nende 
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sisu, sh intervjuude küsimused, kaasatavate registrite loend ja andmepäringute protseduuride 
kirjeldused. Allikad, mille põhjal oleme metoodikat täiendanud on: teaduskirjandus, 
dokumendianalüüs (sh asjakohased veebilehed, töötukassa ja SKA kodulehtedelt leitavad materjalid, 
veebist leitavad riiklike registrite kirjeldused), ekspertintervjuud ja vestlused (sh AKI konsultant, TISi 
andmete konsultant, haigekassa andmete konsultant, SKA andmete konsultandid) ja SRT metoodika 
aruteluseminar, kus osalesid nii SRT eksperdid ja riiklikul tasemel korraldajad kui ka andmeanalüüsi 
eksperdid.  

Kontrollgrupiga uuring 

Alternatiivina, teaduskirjanduses (vt nt Holte jt, 200916, Hale jt, 200717, Arsian jt, 201618 jne) on 
levinuimaks meetodiks selliste psühhosotsiaalsete sekkumiste (SRTga sarnaste) uurimisel juhusliku 
valimiga ja kontrollgrupiga uuring, mõnikord kasutatakse ka platseebo gruppi, kus inimesed 
saavad mõnd teist (eeldatavasti mitte mõjuvat) sekkumist, mitte seda, mille mõju soovitakse uurida. 
Üldistamiseks ainutl juhuslikust valimist ei piisa, vajalik oleks olulisemate tunnuste (vanus, sugu, 
maakond) järgi koostada kiht-juhuvalim. Praegusel juhul tähendaks selline disain, et esindusliku kiht-
juhuvalimi põhimõtetel koostada potentsiaalsete SRT saajate seast (kes veel pole SRTd saanud, aga 
kuuluvad sihtrühma) kaks gruppi: kontrollgrupp ja sekkumisgrupp. Tuleks mõõta nende inimeste 
iseseisva toimetuleku algseis enne sekkumist, sekkumise ajal (soovitatavalt) ja lõpus (ning ka veel 
mõne aja pärast uuesti, et vaadelda pikaajalist mõju). Kõigil tuleks teha mõõtmised ühtmoodi, ainus 
erinevus gruppide vahel oleks see, et ühed saavad SRTd ja teised mitte. Gruppidesse jagunemine 
peaks olema täielikult juhuslik. See tagaks selle, et kontrollitud on nii-öelda „juhuslikud“ tegurid, mis 
võivad aga süstemaatiliselt hakata mõjutama tulemust (nt tegurid, mis aitavad inimesed iseseisvuda 
SRTst sõltumata). Kui sellise disainiga katses tuleks esile positiivne efekt (soovitatavalt kvantitatiivselt 
mõõdetav, et saaks statistiliselt anda hinnangu efekti üldistusvõimele), siis saaks anda tõenäosusliku 
hinnangu, et SRT omab mõju. Sellise lähenemise puhul aga on keerukam hinnata muid efekte: 
asjakohasust, kulutõhusust jm, sest eksperimendi puhul saaks mõõta ainult sekkumisgrupis 
toimunud muutust kontrollgrupi suhtes. Muid muutuseid (ühiskonnas, perekonnas jne) tuleks uurida 
siiski teiste meetoditega lisaks.  

Uuringu meeskonnas osalenud ekspertide hinnangul ja teaduskirjandusele tuginedes võiks kaaluda 
SRT mõju hindamist kontrollgrupiga. Selle plussiks on selge põhjuslik seos SRT ja iseseisvumise vahel. 
Miinuseks on iseseisva toimetuleku kvantifitseerimise keerukus (tuleks defineerida nii, et saaks 
arvuliselt mõõta ja, et see kajastaks ka teenust saanud inimese enda hinnangut). Samuti tekivad 
sellise uuringu puhul mitmed eetilised küsimused – kontrollgrupp ei saa sekkumist, kuigi võib seda 
kohe vajada ja tulemused kehtiks ainult sihtrühmas toimunud muutuste kohta, st ei ütleks midagi 
SRT laiema mõju kohta.  

                                                   
16 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK464901/.  
17 https://www.jospt.org/doi/abs/10.2519/jospt.2007.2322.  
18 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.5455/bcp.20140701074403.  
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Käesolevas uuringus kasutasime kvaasi-eksperimentaalset lähenemist. Selle peamiseks plussiks on 
sekkumise loomulikkus ehk gruppidesse jagamise protsess ja uuringu läbiviimisega seotud 
protseduurid ei oma mõju tulemusele. Kasutasime konstrueeritud kontrollgruppi ehk püüdsime 
võrrelda neid, kes olid SRTd saanud nendega, kes polnud saanud, aga vastasid sihtrühma 
kriteeriumidele. Kuna aga põhjuslikkust on ise moodustunud gruppide võrdlemisel keeruline 
määratleda, sest SRTle jõudmine võib sõltuda mõnest kõrvalisest tegurist, mida sellise uuringu puhul 
ei saa välistada (nt motiveeriva lähedase olemasolu), siis tuleb tulemuste interpreteerimisel seda 
arvestada. Tulevikus võib rakendada sarnast metoodikat tingimusel, et püütakse arvestada 
võimalikult paljusid tegureid, mis võivad gruppe „kallutada“. Nagu selgus analüüsist, siis 
konstrueeritud kontrollgrupi puhul on probleemiks ka registriandmete ajakohasus ning täpsus. 
Mitmed inimesed, kes näiliselt kuulusid ühte gruppi, olid tegelikult SRTd saanud uuringu läbiviimise 
hetkeks ning ei olnud enam sobilikud kontrollgruppi, mistõttu vaatlesime nn grupi vahetajaid 
omakorda eraldi.   

5.1. Täiendav dokumendianalüüs ja 
infopäringud registriandmete 

haldajatele 
Kuna metoodika üheks olulisemaks osaks on registriandmete analüüs, siis kogusime 
lisainformatsiooni registrite kasutatavuse, andmekoosseisude, tulevikusuundade, andmete 
väljastamise tingimuste jm kohta dokumente19 analüüsides, mille põhja tegime täiendavaid 
täpsustusi metoodikas. Teabe leidmisel tuginesime riigiasutuste materjalidele nende hallatavate 
andmekogude kohta ja õigusaktidele. Lisaks kirjalike materjalide analüüsile konsulteerisime telefoni 
ja e-posti teel andmekogusid haldavate asutuste spetsialistidega, kes aitasid kirjalikku materjali 
tõlgendada ning tagada, et andmepäringuid tehes ei tuleks enam ette suuri üllatusi.  

Andmekogude sisu ja korra analüüsi põhjal tegime valiku, millistele tunnustele vastavaid andmeid 
registriandmete analüüsi kaasata ja millistest allikatest neid pärida. Andmete ja andmeallikate valiku 
eesmärk on tagada, et kasutatavad andmed annavad SRT hindamiseks võimalikult asjakohast ja 
täpset informatsiooni, kuid on samas mõistliku aja ja pingutusega kättesaadavad. See, et andmetele 
ligipääsemise protsess oleks praktikas sujuv, on oluline, et tagada SRT hindamiste enda tõhusus, et 

                                                   
19https://reha.ee/andmekaitse-inspektsiooni-2019-aasta-aastaraamat/.  
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011.  
https://www.sm.ee/et/e-tervis.  
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Eesti_e_tervise_strateegia/e-
tervise_strateegia_2020.pdf.  
https://rito.riigikogu.ee/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/Mikli.pdf.  
https://www.mkm.ee/et/uudised/eesti-ja-soome-moodustavad-uhise-mittetulundusuhingu-x-tee-arendamiseks.  
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hindamisprotsess tervikuna ei jääks venima. Analüüsi käigus saime ka praktilisi soovitusi andmete 
taotlemise protseduuri jaoks, mida nii selle kui ka edasiste hindamiste puhul arvesse võtta. 

Eelnevalt kirjeldatud analüüsi põhjal valmis lõplik nimekiri andmekogudest, kust SRT hindamise 
raames läbiviidavas kvantanalüüsi jaoks andmeid päritakse: SKAIS, STAR, MTA registrid, Eesti 
Hariduse Infosüsteem, töötukassa andmekogud, haigekassa andmekogud. Esialgselt kavandasime 
ka andmepäringute tegemise SRT pakkuvate asutuste ja KOVide andmete saamiseks, kuid see osutus 
problemaatiliseks. Esiteks, need andmestikud pole ühtse struktuuriga ning nende haldamine toimub 
riiklike andmekogudega võrreldes kaootilisemalt.20 SRTd pakkunud asutustega suheldes ilmnes, et 
andmeid väljastatakse ainult teenust saanud isiku nõusolekul, mõnedel juhtudel oldi nõus jagama ka 
anonüümseid andmeid. Kuid erinevate andmestike kokku sidumist anonüümsetelt andmetelt teha ei 
saanud. KOVide andmebaaside puhul on seetõttu raske ennustada, milliseid eripärasid võib andmete 
pärimisel esineda.  

5.2. Hindamise komponendid ja 
indikaatorid 

Hindamise komponente palusime hinnata ja kommenteerida valdkonna spetsialistidel ja ekspertidel 
nii eelküsimustikus kui ka metoodika aruteluseminaril. Ekspertide aruteluseminaril ilmnes, et 
hindamise komponendid peaksid olema selgemini defineeritud ning lähtuma uuringu 
põhieesmärgist (tellija on seda defineerinud kui SRT tulemuslikkuse hindamist kokku). Sellest 
tulenevalt tegime täiendusi komponentide sisus ja ka kasutatavates nimetustes. Tulemuslikkus (ehk 
tulem ehk tagajärg) on metoodikas alljärgnevalt kasutatav kui katustermin, mis hõlmab endas 
erinevaid SRT tulemi osi, sh asjakohasus, efektiivsus, mõju ja eesmärgipärasus (joonis 2, joonis 3). 
Varasemalt oli viimase komponendi nimetus tulemuslikkus, kuid selguse mõttes otsustasime selle 
ümber nimetada eesmärgipärasuseks, mis on täpsem. 

                                                   
20 Riigikontroll. (2017). Ülevaade valdades ja linndes peetavatest andmekogudest. Kontrolliaruanne. 
https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=13924&AuditId=2420.  
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Joonis 2. Mõõdetavad ja hinnatavad SRT tulemuslikkuse komponendid 

Ekspertide aruteluseminaril ilmnes, et tähtis on rõhutada mõõtmisel ja hindamisel just SKA oodatava 
tulemuse hindamist – ehk kuivõrd on toimunud SRT läbinud inimese iseseisvumine, kuivõrd 
tulemuslik on olnud puudega või piiratud töövõimega inimeste toetamine igapäevaeluga 
toimetulekul (koos selle juurde kuuluvate positiivsete lisamõjudega, sh perekonna hoolduskoormuse 
vähenemine, riiklike sotsiaaltoetuste kasutamise vähenemine, töötamine jm). Oluliste märkustena 
toodi aruteluseminaril veel välja sihtrühma heterogeensus (leiti, et võib olla väga keeruline gruppe 
omavahel võrrelda, sest gruppide moodustamine võib olla keerukas), kirjeldati probleeme, mis 
võivad andmebaasidest andmete kättesaamisel ja nende kvaliteedis ilmneda. Ühe olulise faktina 
toodi välja, et surmad SRT jooksul tuleks arvesse. Tulemuste interpreteerimisel – kirjeldati olukorda, 
kus oodatav tulemus võib tegelikkuses tähendada midagi muud kui analüütik seda esialgu eeldab, 
nt SRT saamise järgselt võib paradoksaalselt suureneda teiste sotsiaal- ja terviseteenuste kasutamise 
maht ja sagedus, sest SRT üks osa on inimese teadlikkuse tõstmine ka abisaamise võimalustest. 
Seega järeldub siit, et sihtrühma intervjuud on kindlasti metoodiliselt vajalik, et valejäreldusi vältida. 
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Joonis 3. SRT tulemuslikkuse hindamise komponendid: asjakohasus, mõju, efektiivsus ja eesmärgipärasus 
Selgitus: tulemuslikkuse fookuses on see, kuivõrd SRT suurendab osaleva inimese iseseisvat igapäevaeluga toimetulekut, samal ajal olles efektiivne (kuludes ja 
korralduses), eesmärgipärane, mõjus ja asjakohane. Asjakohasus ning eesmärgipärasus on märgitult punaste ristkülikutega, kuna need komponendid mõjutavad 
teisi komponente enim. Asjakohaselt ja eesmärgipäraselt pakutav teenus viib positiivse mõjuni kliendi igapäevaeluga toimetulekus ja ka pere hoolduskoormus 
väheneb, selline teenus on kuluefektiivne (sest ei pakuta neile, kellel pole vaja) ja hästi korraldatud (kõik tegevused teenuse pakkumisel on eesmärgipärased). 

ASJAKOHASUS

SRTd pakutakse neile, kellel on seda vaja.
Vajaduse hindamine toimub selge süsteemi
järgi. Hindamise tulemusena saavad SRTd
just need, kes vajavad ja jäävad välja need,
kes ei vaja. SRTd pakkumine lähtub kliendi
vajadustest: ei pakuta teenuseid, mida pole
vaja. SRT ei kopeeri teisi teenuseid (nt TRT,
taastusravi vm).

MÕJU

SRT omab kliendile positiivset mõju (lühi või
pikaajaliselt) – st toimunud on selgelt
mõõdetav muutus (nt RFK koodides), nt SRT
tõttu paraneb kliendi enesehinnang ja julgus
tööle asuda, suudab kõndida trepist üles,
oskab helistada vajalikesse asutustesse jne.
Laiem mõju – kliendi perel on vähenenud
hoolduskoormus, saavad käia tööl, klient ei
sõltu enam riigi sotsiaaltoetustest jne.

EFEKTIIVSUS (kulud ja korraldus)

SRT on korraldatud efektiivselt, kulud on
optimaalsed ja õigustatud. Korraldus on ladus
üleliigse bürokraatiata. Kasutatakse
kaasaegseid tehnilisi lahendusi.

EESMÄRGIPÄRASUS

SRTd pakutakse kliendi jaoks püstitatud
eesmärkidest lähtuvalt – teenuse saamise
fookuses on eesmärkide suunas liikumine.
Üldeesmärk peab ühtima SKA eesmärgiga
(igapäevaelus iseseisvumine). Kõik SRT
tegevused on eesmärgipärased, nt ei pakuta
spetsialisti teenust, mida pole vaja).

ISESEISEV IGAPÄEVANE TOIMETULEK
Näiteks:
- Suudab ise koduses keskkonnas

tegutseda
- Oskab enda eest hoolitseda (toit,

riietumine, enesehügieen jm)
- Suhtleb teiste inimestega
- Tegeleb hobidega või käib tööl
- On riigi sotsiaaltoetustest rahaliselt

(vähemalt osaliselt) sõltumatu
- Tuleb toime lihtsate vajalike

asjaajamistega (maksete tasumine,
helistamine, poeskäik jm)

- Teab, millised on võimalused abi
saamiseks

- …jne…
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Asjakohasuse hindamine 

Asjakohasuse definitsiooni oleme täiendanud lähtuvalt ekspertide hinnangutest (eelküsimustik ja 
aruteluseminar): asjakohasus tähendab teenuse pakkumist just neile, kellel just sellist teenust vaja on 
(sõltumata SKA sihtrühma definitsioonist). Asjakohane SRT tähendab, et teenuse saamise eel toimuv 
vajaduste hindamine on hea eristusvõimega, selle kaudu suudetakse eristada need, kes vajavad neist, 
kes ei vaja SRTd. Asjakohane vajaduste hindamine lähtub eelkõige inimese seisundist ja vajadustest, 
mitte niivõrd eeldefineeritud sihtrühma kirjeldustest, sest sihtrühma formaalsed määratlused võivad 
sisaldada ekspertide sõnul „vigu“, nii võib teenust saada keegi, kes tegelikult vajaks midagi muud või 
ilma jääda see, kes just sellest teenusest abi saaks.  

Asjakohasust tuleb hinnata erinevates sihtrühmade puhul eraldi, sest asjakohasus ei kattu kõigil 
sihtrühmadel SRTs (eelküsimustiku täitnud eksperdi arvamus). Seetõttu tuleks hindamisel eristada 
tegelikku asjakohasust – näilisest asjakohasusest. Veel üks eelküsimustiku täitnud ekspert tõi näite: 
kas näiteks vaimse alaarenguga või raske puudega laps või täiskasvanu vajab SRTd või vajaks elukestvat 
spetsialisti tuge, mis ei mahu SRT tsüklilise iseloomuga teenuse sisusse. Seega, praeguse SKA kirjelduse 
järgi ilmneks, et jah, raske vaimse mahajäämusega inimesel (sügava puudega) on SRT rakendamine 
näiliselt asjakohane (sest vastab SKA sihtrühma kirjeldusele), sisuliselt aga spetsialistide hinnangul ei 
peaks sellele sihtrühmale SRTd pakkuma vaid nemad vajaks elukestvat teistel alustel toimivat teenust. 
Ka aruteluseminaril ilmnes asjakohasuse hindamise kriitilisema tegurina – sihtrühm. Asjakohasuse 
hindamine peaks vastama küsimusele, kas teenust pakutakse sellele sihtrühmale, kellel seda Eestis 
tegelikult vaja on. Sealjuures mitte niivõrd lähtudes SKA defineeritud sihtrühma kriteeriumidest, vaid 
indiviidi seisundist (arvestades SRT mõjul seisundi muutumise potentsiaali). Selline määratlus aitab 
eristada ka asjakohasuse ja eesmärgipärasuse komponenti: kui asjakohasuse juures on eelkõige vajalik 
uurida sihtrühma vajadusi ja inimese kokkusobivust teenusega, siis eesmärgipärasuse puhul tuleks 
vaadata just seda, kuivõrd läheb pakutav teenus kokku SKA defineeritud eesmärgiga.  

Asjakohasuse hindamine registriandmetel ja D-osade kaudu: 

 Sihtrühmade kirjeldav statistika: tuleks vaadelda, mitu protsenti SRT saajatest moodustasid 
erinevate sihtrühmade esindajad (puude liikide lõikes, töövõime hindamise tulemuse lõikes, 
töövõimetuse määra lõikes, puude aluseks olnud diagnooside lõikes)? Seotud andmed: SKA ja 
haigekassa andmebaasidest.  

 Sihtrühmade kirjeldav statistika: tuleks kirjeldada SRTd mittesaanud inimeste valimit – puude liikide, 
töövõime hindamise tulemuse, töövõimetuse, diagnooside lõikes. Kas ja kuivõrd on saamata jäänud 
need, kes ei ole raske puudega ja võiksid enim SRTs kasu saada? Seotud andmed: SKA ja haigekassa 
andmebaasidest.  

 Kui suur osa SRTd saanutest on SRTd varem saanud? (SKA andmebaasid) 
 Milline on olnud SRT maht ja kestus? Kas need on vastuolus või kooskõlas inimese vajadustega? 
 Milliseid sarnaseid teenuseid on SRT saajad veel saanud? Millises mahus? 
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Asjakohasuse hindamine sihtrühma intervjuudes (vt lisa 2): 

Intervjuud peaksid sisaldama järgmiseid küsimusi: Millised olid Sinu vajadusel SRT saamise eel? Kas sul 
oli SRTd vaja? Kuivõrd pakutav teenus on vastanud Sinu vajadustele? Miks? Kuivõrd vajaksid mõnd 
teist teenust SRT asemel? Palun kirjelda ja jaga kogemusi oma hindamisprotseduurist (neil, kes on 
saanud ja kes pole saanud): kas ja kuivõrd hindamine oli piisavalt põhjalik, et mõista selle Sinu vajadusi? 
Mis oli hästi ja mis oli halvasti vajaduste hindamisel? Kas hindamise tulemus vastas Sinu vajadustele? 
Teenusesaajate intervjuude kavad on lisas 2. 

Eesmärgipärasuse hindamine 

Eesmärgipärasuse oleme eraldi sõnastanud tulemuslikkuse hindamise ühe komponendina, et eristada 
seda asjakohasusest ja üldisest teenuse tulemuslikkusest. Eesmärgipärasus tähendab SRT pakkumist 
vastavalt SKA defineeritud eesmärgile: „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sotsiaalteenus, mis on 
mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul.“21 
Eeldame, et SKA SRT eesmärgi sõnastus tulevikus ei muutu. Iga inimese jaoks aga defineeritakse SRT 
eesmärgid eraldi (mis peaksid toetama teenuse üldise eesmärgi saavutamist), seetõttu tuleks 
analüüsida ka nende eesmärkide kokkusobivust üldise SKA eesmärgiga. Lisaks tuleks uurida, kas ja 
kuivõrd olid läbiviidavad tegevused kooskõlas püstitatud eesmärkidega.  

Eesmärgipärasuse hindamine registriandmetel: 

 Kuna eesmärgid on sõnastatud vaba tekstina (ei ole meile teadaolevalt valikvastustega), siis tuleks 
kvalitatiivsetest andmetest ümber kodeerida mõõdetavad kvan.tunnused: nt esmalt teha 
sisuanalüüs, millest tuleneb analüütiku hinnang tegevuskavas märgitud vs SRT osutajate 
eesmärkide sõnastuste kokkulangevusele. Tulevikus võiks sisusanalüüsi asendada RFK koodidel 
põhineva hindamisega või eesmärkide kohta registreeritud hinnangutega (vt lisa 16). 

 SKA SRT eelne vajaduste hindamisküsimustiku andmete analüüs: kas ja kuivõrd hindamise tulemus 
(küsimustiku vastused SRTd saanutel) lähevad kokku SKA defineeritud eesmärgiga? (SKA 
andmebaasid) 

 Eesmärkide sõnastuste kokkulangevus (kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüs): tegevuskava vs SRT 
osutajate eesmärkide sõnastus (SRT asutuste andmestikud, SKA andmebaasid) 

 Eesmärkide saavutamine: SRT tulemuse sõnastuse analüüs, kas SRT eel püstitatud eesmärgi kohta 
kirjeldati SRT lõppedes, kas ja millises ulatuses saavutati just see eesmärk (kvalitatiivne ja 
kvantitatiivne analüüs, SKA andmed: SRT tegevuskavade lõpparuanded, rehabilitatsiooniplaanide 
D-osa – tulemuslikkuse kirjeldused) 

 Lisaks tuleks vaadata, kuivõrd SRT osutaja pakutud SRT tegevused (tegevuste loend) ja maht 
vastavad arvetel kirjeldatule (kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüs, SKA andmed: tegevuskavad vs 
SRT osutaja andmestikud ja arved), lisaks kuivõrd arvestati kliendi soovidega tegevuste 
planeerimisel. 

                                                 
21 https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon.  
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Eesmärgipärasuse hindamine sihtrühma intervjuudes (vt lisa 2): 

Kuidas sa praegu igapäevaelus hakkama saad? Kas see muutus SRT tõttu? Kas ja kuivõrd toimusid SRTs 
erinevad tegevused selleks, et saavutada Sinu igapäevaeluga toimetulekut? Kuivõrd arvestati 
tegevustes Sinu soovidega? Kas SRT aitas sinul paremini eluga hakkama saada? (Millega täpsemalt?) 
Kuivõrd aitas sul igapäevaeluga paremini hakkama saada a) psühholoog, b) eripedagoog, c) 
sotsiaaltöötaja jne? Millest oli SRTs Sinu jaoks kõige rohkem kasu (igapäevasel toimetulekul)?  

Kulu- ja korralduse efektiivsuse hindamine 

SRT efektiivsuse hindamise juures tuleks eristada kulude ja korralduse efektiivsust, nii selgus ekspertide 
eelküsimustikust. Kulude efektiivsus tähendab seda, kuivõrd on riigi tehtud kulutused tasakaalus 
tegevustega (sh tegevuste maht, järjekord, protseduurid, kättesaadavus, ajakava jm), mida 
teenuseosutaja riigi kulul läbi viib ja kuivõrd on kulutused tasakaalus SRT otseste ja kaudsete 
tulemustega, mida saavutatakse. Kuluefektiivsuse juures tuleb arvestada ka spetsialistide palka ja 
motivatsiooni. Näiteks aitab teenuse hindade võrdlemine sarnaste teenuse turuhindadega selgitada, 
kuivõrd kvaliteetset teenust on võimalik pakkuda.  

Tulevikus võiks olla võimalik võrrelda spetsialistide tegelikku ajakulu (SRT asutuste sisesed andmed või 
intervjuud) vs tegevuskavades ettenähtud ja arvetel esitatud ajakulud. Tulemuste juures on olulisimaks 
mõõdikuks see, kuivõrd SRT läbinud inimesed suudavad iseseisvalt (minimaalse riigipoolse ja muu 
kõrvalise abiga) igapäevaeluga toime tulla. Korralduslik efektiivsus tähendab seda, kuivõrd on SRT 
pakkumine lahendatud, sh kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid kasutades, et minimeerida kõigi SRT 
osapoolte aja- ja ressursikulu.  

Kulu- ja korralduse efektiivsuse hindamine registriandmetel: 

 Korralduse efektiivsuse mõõtmisel tuleks arvestada asjaajamiseks kuluvat aega ja keerukust (nt kui 
keerukas on kliendil läbida hindamisprotsess, et saada SRTd), paberimajandust (kas andmeid 
kogutakse paberil või arvuti abil) – kuivõrd automatiseeritud on andmete kogumine – tõhusam on 
koguda andmeid ühtsesse registrisse, kus on eelnevalt defineeritud tunnused ja kategooriad, mille 
vahel sisestaja valib (vaba tekstiväli nõuab rohkem tööd), asukohta (kas osapooled peavad sõitma 
SRT saamiseks või SRT osutamiseks kaugel asuvasse piirkonda, kui kaugel on asukoht), spetsialistide 
töökorraldust (kui suure koormusega on tööl, kuivõrd on SRT asutuses olemas kõik SRT 
spetsialistid).  

Kulu- ja korralduse efektiivsuse hindamine sihtrühma intervjuudes (vt Lisa 2): 

Kas Sul või Sinu lähedastel kaasnes mingeid lisakulutusi, et SRTd taotleda? Kas kaasnes lisakulutusi SRT 
saamise perioodil (nt transport, ööbimine hotellis vms)? Kas SRT toimus nii (samas mahus ja samadel 
tingimustel) nagu see tegevuskavas Sinuga algselt kokku lepiti? Mida tehti teisiti? Kui sageli Sa SRT 
spetsialistidega kohtusid? Kui kaua kestis üks kokkusaamine (nt psühholoogi, eripedagoogi, 
sotsiaaltöötajaga vm) tavaliselt? Kas Sul oli võimalik valida, kus asutuses SRT saad? Kui ei, miks? Millistel 
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põhjustel oled otsustanud ühe või teise teenuseosutaja kasuks? Kas Sulle pakuti alternatiivseid Sulle 
sobivaid lahendusi kokkusaamiste läbiviimiseks (nt telefonivestlused, Skype, kodukülastus, nõustamine 
väljaspool asutust jne)? Kuivõrd oli Sul võimalik osaleda grupitöödes või grupinõustamistel? Kas 
kohtusid korraga tavaliselt ühe spetsialistiga või mitme spetsialistiga samal päeval? Kui hästi või 
halvasti olid vastuvõtud korraldatud? 

Mõju hindamine 

SRT mõju hindamist saab teha kitsalt ja laialt. Kitsamas mõttes tähendab see SRT mõju hindamist SRT 
läbinud inimestel: kas toimus muutus iseseisvas toimetulekus või seda toetavates funktsioonides? Kas 
muutus erineb kontrollgrupist (need, kes ei saanud SRTd). Veelgi spetsiifilisemalt saab vaadelda 
konkreetsete spetsialistide mõju RFK koodide järgi defineeritud seisundi muutustele. Ekspertide 
aruteluseminarist ilmnes, et praegu takistab mõju kvantitatiivset ja regulaarset hindamist eelkõige see, 
et registriandmed on ebaühtlase kvaliteediga, RFK-koodides ei registreerita inimeste seisundeid SRT 
eel ja pärast, RFK-koodide kasutamine ei ole veel Eestis tavaks saanud, kuid pingutusi selles suunas 
tehakse (nt pakutakse spetsialistidele koolitusi, ka SKA teenuste konsultandid on järjest suurema 
teadlikkusega RFKst). Kuna RFK koodid kõigil SRTd saanutel ei ole veel Eestis hästi dokumenteeritud, 
siis tuleks mõju hindamiseks kasutada ka teisi võimalusi: sh registriandmete sekundaaranalüüs ja 
küsimustikud. Osaliselt on vajalik kvalitatiivsetest andmetest ümberkodeerimine kvantitatiivseks (nt 
mõjuhinnangud, mis on kirjeldatud SRT asutuste andmestikes või SKA rehab.plaanide D-osas). Mõju 
hindamisel tuleks analüüsida kõiki teenuse sihtrühmi eraldi (eelküsimustiku täitnud eksperdi soovitus). 
Mõju tuleks hinnata ka erinevate piirkondade lõikes (eelküsimustiku eksperdi soovitus). Mõju laiemas 
mõttes hõlmab SRT mõju lähedastele (väheneb hoolduskoormus) ja ühiskonnale (nt tööturul osalevate 
inimeste hulk suureneb, panus vabatahtliku töö või hobi korras võib positiivselt mõjutada teiste 
inimeste elu).  

Mõju hindamine registriandmetel:  

 Tulevikus võiks kasutada RFK koodide võrdlust enne vs pärast teenuse saamist (SRT asutuste 
andmestikud, SKA andmed). Uuringu käigus ilmnes, et praegu kättesaadavad andmed on 
puudulikud. Asutused ei registreeri RFK koode ja ka tegevuskavades ei ole neid kirjeldatud. 

 Tegevuskavade lõpphinnangud ja rehab.plaanide D-osa tulemuslikkuse hinnangud (kvalitatiivsed ja 
kvantitatiivsed andmed), mitmel protsendil SRTd saanutest oli lõpphinnang positiivne (kuivõrd 
saavutati püstitatud eesmärgid) (SKA andmed) 

 Muutused SRTd saanutel (enne vs vahetult pärast SRTd) võrdluses muutusega SRTd mittesaanutel 
samal ajaperioodil: sotsiaal- ja SRT sarnaste teiste teenuste saamisel (teenuste maht liigi kaupa), 
sotsiaaltoetuste saamisel, haiglas veedetud päevade arv, arstikülastuste arv, töövõimetuslehtede 
keskmine kestus, töötamine (jah/ei), hobitegevus (jah/ei). Samasid tunnuseid võiks vaadelda ka üks 
aasta pärast SRT saamist, et kirjeldada pikemaajalist mõju. Uuringu läbiviimise käigus selgus, et 
hobitegevuste ja muu ühiskondliku aktiivsuse kohta on väga raske leida häid indikaatoreid 
andmebaasidest. Selleks oleks lihtsam kasutada küsitlust või intervjuusid.  
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Mõju hindamine sihtrühma intervjuudes (vt Lisa 2): 

Kirjelda, kuidas SRT Sind mõjutas? Püüa hinnata, kui suur oli SRT mõju Sinule? Kas mõju oli pigem hea või 
halb? Miks? Millised SRT tegevused mõjutasid Sinu hakkamasaamist kõige enam? Kuidas? Kas lisaks SRTle 
mõjutas Sinu iseseisvat hakkamasaamist SRT saamise ajal või pärast seda veel miski? Mis? Kuidas hindad 
SRT mõju oma lähedastele (perele, sõpradele) – kas nemad said sellest kasu, et käisid SRTl? Millest oli enim 
kasu Sinu perele? Kas SRT käigus paranes Sinu igapäevane hakkamasaamine (nt kas hakkasid tööl käima, 
kas loobusid mõnest teisest teenusest, kas paranes sinu enesetunne, kas hakkasid rohkem teiste inimestega 
suhtlema, alustasid hobitegevusega jne?)? 
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6. SRT HINDAMISMEETODID 
Hindamismetoodika väljatöötamine on toimunud uuringu raames seni läbiviidud analüüside 
sünteesina. Meetodite valikul on tuginetud eelnevalt toimunud teaduskirjandus- ja 
dokumendianalüüsile, intervjuudele ja aruteludele. SRT asjakohasuse, tulemuslikkuse, mõju ja 
kulutõhususe hindamisel kasutatakse segameetodit ehk nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid 
uurimismeetodeid, mis üksteist täiustavad. Kvantitatiivse meetodiga analüüsitakse andmebaasides 
olemasolevaid andmeid ning kvalitatiivsete hindamismeetoditena kasutatakse SRT hindamisel 
dokumendianalüüsi, intervjuusid, aruteluseminare ja teenusesaaja teekonna analüüsi. 

Senise analüüsi käigus on ilmnenud, et tulevikus võiks kaaluda metoodika muutmist nii, et intervjuusid 
viiakse läbi ainult ühe sihtrühmaga – teenusesaajatega. Teenusesaajate sihtrühmi ei peaks eelnevalt 
kategooriatesse jagama. Soovitatav on teha kiht-juhuvalim piirkonna, puude liigi, (vanuse (pensionär 
vs tööealine) ja soo järgi. Teiste osapoolte puhul võiks kasutada veebipõhist küsitlust. Praegune 
eelküsitluse formaat näitas, et eksperdid on valmis vastama ka kirjalikult. Nii on võimalik ka arvamusi 
vähemalt osaliselt kvantitatiivselt hinnata ning vähendada intervjuudeks kuluvat aega. Lisaks ilmnes 
ekspertide aruteluseminarist, et sarnaselt töötukassa tööalase rehabilitatsiooni teenuse 
kvaliteedihindamisele, mida tellitakse väljastpoolt töötukassat sõltumatult asutuselt, kes viib läbi 
küsimustikuga hindamise teenuse lõpus, võiks sarnast lahendust kaaluda ka sotsiaalse rehabilitatsiooni 
teenuse puhul. Samuti võiks kaaluda nende teenuste hindamise ühtlustamist, kuna peaks ja võiks olla 
võimalus teenuste tulemuslikkust võrrelda. Nende teenuste pakkujad on suures plaanis samad ning 
teenusesaajad võivad samuti osaliselt korduda (nt puudega töötav inimene saab tööalast 
rehabilitatsiooni ühel aastal, kuid teisel aastal kui enam ei tööta ja ei ole aktiivne tööotsija, saab 
sotsiaalset rehabilitatsiooni samast asutusest samadelt spetsialistidelt). Samas, ekspertide arutelust 
ilmnes ka, et sihtrühmale sobivate küsimuste kokkupanek ning läbiviimisprotseduuri väljatöötamine 
peaks olema eelnevalt põhjalikult tehtud, et selline meetod annaks tegelikku tagasisidet sotsiaalse 
rehabilitatsiooni teenuse tulemuslikkuse kohta. Mõned küsimustikud, mida võiks eestindada ja 
kasutada SRT hindamisel tulevikus on näha lisades 13−15. See, milline oli teenuse pakkumise keskkond 
ja kuivõrd meeldis osalejatele spetsialist, ei peaks olema tulemuslikkuse hinnangu põhikomponendid. 
Ehk siis – tulemuslikkuse skoori arvutamine peaks olema väga hästi läbi mõeldud ja testitud enne, kui 
küsimustikku laiemalt rakendatakse. Intervjuud oleksid sellisel juhul täpsustav meetod, mis täiendaksid 
inimeste kogemuste kirjeldustega küsimustikuga saadud kvantitatiivseid tulemusi.  

Järgnevalt kirjeldame meetodeid, mida praeguses uuringus kasutame SRT tulemuslikkuse hindamiseks. 
Lisaks soovitame tulevikus kasutada (veebi)küsitlust ja SRT saajate kogemuse küsimustikke.  
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6.1. Kvantitatiivne analüüs 
Andmebaaside andmete kvantitatiivne analüüs võimaldab kirjeldada SRT klientide üldist profiili, SRT 
kasutamissagedust ja SRT kulusid. Hindamisel kasutatakse vaid selliseid andmeid, mis on juba riigi 
andmebaasides olemas ja teenuse hindajatele kättesaadavad ning kvantitatiivseid andmeid hindamise 
käigus juurde ei koguta. Kuivõrd teenust saama õigustatud isikute puhul on tegu tundliku sihtgrupiga, 
on oluline vältida nende liigset tülitamist. Sekundaarandmete kasutamine aitab tagada, et nii seekordse 
hindamise kui ka sama hindamismetoodika põhjal tulevikus läbiviidavate hindamiste käigus 
koormatakse teenust saama õigustatud isikuid kõige väiksemal määral, mis on vajalik teenuse 
igakülgseks ja põhjalikuks hindamiseks. Juba kogutud andmete kasutamine hoiab samuti kokku nii 
teiste teenusega seotud isikute kui ka teenuse hindajate aega, mis kuluks muidu andmete esitamiseks 
ja kokku kogumiseks. 

Lähtume kvantitatiivse analüüsi läbiviimisel kvaasi-eksperimendi põhimõttest, mille kaudu jagasime 
sihtrühma olemas olevate tunnuste põhjal gruppideks. Kvantitatiivse analüüsi valimisse on lisaks SRTd 
saanud isikutele kaasatud isikud, kes  SRTd saanud ei ole, kuid kes muudelt tunnustelt sarnanevad SRT 
saajatega. Selliste võrdlusgruppide kaasamine sarnaneb metoodiliselt kontrollgrupiga eksperimendile 
ning annab hindajatele referentsväärtused, millega teenusesaajate andmeid võrrelda. Seeläbi saab 
hinnata muutusi teenusesaaja funktsioneerimises ja toimetulekus, võrrelda saadud teenuseid ning ära 
tunda SRTga kaasnevad sellised mõjud, mis pole seotud spetsialistide pakutavate teenuste sisuga. 
Keerukust lisas selles uuringu „puhaste“ gruppide konstrueerimine. Kuna mõned inimesed olid 
andmebaasides registreeritud kui SRT mittesaajad, siis intervjuude läbiviimise hetkeks olid paljud neist 
juba SRTd saanud. Tulevikus tuleks kaaluda hindamise läbiviimist teenuse ühe osana nii, kõik SRT 
saajad annavad tagasisidet, mis on osa teenuse läbimise protsessist.  

6.2. Intervjuud 
Intervjuud võimaldavad koguda SRTga seotud osapoolte kogemusi ja arvamusi, mille põhjal saada 
aimu, millisena näevad teenusega seotud isikud teenust, milliste probleemidega on kokku puututud 
ning millised on nende ootused teenuse tulevikule. Intervjuudest saadav subjektiivne sisend täiendab 
kvantitatiivanalüüsi ja võib aidata arvandmete analüüsi tulemusi lahti mõtestada. 

Intervjuude tegemiseks on soovitatav kasutada poolstruktureeritud vormi, mis laseb intervjuusid läbi 
viia paindlikumalt ja konkreetsele intervjuuolukorrale vastavaid kohandusi teha. Selline vajadus võib 
tuleneda intervjuude sihtrühmade heterogeensusest (nt vajadusest küsimust selgitada või see ümber 
sõnastada) või intervjueeritavate tõstatatavatest teemadest. Kuivõrd intervjueeritakse erinevaid 
sihtrühmi, erinevad osaliselt ka intervjuukavad. Intervjuude planeerimisel on samuti arvestatud sellega, 
et intervjueeritava vajadustest või riiklikust olukorrast lähtuvalt ei pruugi intervjuude silmast silma 
läbiviimine olla võimalik ning võib-olla vajalik kasutada erinevaid info- ja sidetehnoloogilisi lahendusi. 
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Intervjuuvormi ja keele valikul võetakse arvesse intervjueeritava eelistusi. Vajadusel kaasatakse 
intervjuusse ka vahendajaid nagu intervjueeritava lähedased või eestkostjad. Hindamisel kasutatavad 
intervjuukavad on leitavad käesoleva vahearuande lisadest. 

Üldiste põhimõtetena on intervjuud vabatahtlikud ja anonüümsed, mistõttu toimub intervjuu ainult 
intervjueeritava informeeritud nõusoleku alusel ning intervjueeritavate isikut ega intervjuu 
helisalvestist hindamise läbiviijad kolmandate isikutega ei jaga. See on vajalik, et kaitsta 
intervjueeritavate õiguseid ja huvisid ning tagada turvaline ja usalduslik intervjuukeskkond – seda eriti, 
kuna tegemist on tundliku teemaga, mis kätkeb intervjueeritavate isiklikke arvamusi ja hoiakuid, ning 
suur hulk intervjueeritavaid kuulub haavatavasse sihtrühma. Intervjuude läbiviimisel lähtutakse 
üldistest teaduseetika headest tavadest, erialastest teaduseetika koodeksitest ja TÜ eetikakeskuse 
koostatud teaduseetikaalastest soovitustest. 

SRT hindamiseks viidi läbi 94 intervjuud, mille valimisse kuuluvad erinevate sihtrühmade esindajad. 
Tulevikus võiks intervjuude arv olla väiksem. Välja võiks jätta kõik eksperdid ja teenuseosutajad ning 
asendada nende intervjuud veebipõhise küsitlusega. Kõik teenusesaajad võiksid täita 
tagasisideküsimustiku ja täiendavalt on soovitatav viia läbi ka intervjuud väiksemalt valimil, et 
täpsustada küsitluse tulemusi. Tulevikus võiks seda teha kiht-juhuvalimil, kuhu võiks kuuluda mitte 
enam kui 30 erinevat teenusesaajat. 

Käesolevas uuringus tegime kokku 94 intervjuud:  

 teenuse korraldajad – eksperdid ja teenuse konsultandid Sotsiaalkindlustusametist ja SRT 
teemaga seotud ametnikud Sotsiaalministeeriumist (10 intervjuud) 

 teenuseosutajad – SRTd osutavate asutuste klienditööga tegelevad spetsialistid (10 intervjuud) 
 teenusepakkujad – SRT asutuste juhid või valdkonna koordinaatorid/juhid (10 intervjuud) 
 ajavahemikus 2016‒2019 teenust saanud puude, osalise töövõime või puuduva töövõimega 

isikud, kes intervjueeritava soovil võivad intervjuus osaleda koos oma lähedasega (32 
intervjuud): 

1) vähenenud või puuduva töövõimega tööealised isikud; 
2) psüühikahäirega tööealised isikud; 
3) liikumis- või liitpuudega tööealised isikud; 
4) liikumis- või liitpuudega vanaduspensioniealised isikud. 

 ajavahemikus 2016‒2019 teenust mittesaanud puude, osalise töövõime või puuduva 
töövõimega isikud, kes intervjueeritava soovil võivad intervjuus osaleda koos oma lähedasega 
(32 intervjuud):  

1) vähenenud või puuduva töövõimega tööealised isikud; 
2) psüühikahäirega tööealised isikud; 
3) liikumis- või liitpuudega tööealised isikud; 
4) liikumis- või liitpuudega vanaduspensioniealised isikud. 

Intervjuude valim sõltub hindajate valikust, et kaasata kõiki olulisemaid SRT osapooli ja võimalikult 
erinevate tunnuste ja kogemustega isikuid igast sihtrühmast. Kuigi kogutud arvamuste põhjal ei saa 
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teha üldistusi kõigi SRTga seotud isikute arvamuste kohta, oli 64 sihtrühma kuuluva inimesega valim 
piisav, et võimaldada rääkida piisavalt suure hulgaga iga rühma esindajatest, et koguda erinevaid 
arvamusi SRT kohta, mis avaks hindajatele SRT erinevaid külgi. Samas on valim piisavalt väike, et võtta 
arvesse intervjueeritavate rühmade kogemuste korduvust ja intervjuude võimaliku küllastuspunkti 
saavutamist. 

Intervjuude läbiviimiseks saadud andmete kättesaamise järgselt helistasid intervjueerijad 
potentsiaalsed intervjuu andjad, ükshaaval läbi − alustati nö saadud andmete põhjal tabeli algusest, 
arvestades, et intervjueeritaval oli olemas telefoninumber. Peale positiivse vastuse saamist liiguti edasi 
arvestusega, et intervjueeritavad oleks erineva soo ja maakondliku asukohaga. Sellise järgnevusega 
intervjuusid kokku leppides õnnestus kogu valim täita.  

Lõplik valim on esitatud Lisas 17.  Intervjuud lepiti kokku igati nii, et teenusesaajal oleks võimalikult 
mugav intervjuul osaleda ehk kui intervjueeritav oli eelkõige nõus telefoniintervjuuga ja võimeline 
allkirjastama informeeritud nõusolekut digitaalselt, siis nii ka intervjuu läbi viidi.  

64 teenusesaajast kaheksa andsid intervjuu vene keeles, ülejäänud intervjuud toimusid eesti keeles. 16 
intervjuud toimusid telefoni teel, ülejäänud 48 kohapeal intervjueeritavaga kokku saades. Kuus 
intervjuud toimusid olukorras, kus lisaks intervjueeritud teenusesaajale viibis intervjuu juures ka 
teenusesaaja lähedane, kes intervjuu lõpus teenusesaajaga, sai esitada ka oma arvamuse SRTst ja 
sellest tulenevast kasust oma lähedasele. Kolm intervjueeritud teenusesaajat viibisid erihoolekande 
teenusel, neist üks oli eestkostetav. Intervjuusid kokku leppides oli plaan kaasata rohkem eestkoste all 
olevaid teenusesaajaid, kuid enamik keeldus neist ise või tegi seda eestkostja, tuues enamikul juhtudel 
põhjuseks, et eestkostetava tervislik seisund on intervjuu andmiseks, üleüldse kellegagi vestlemiseks, 
liiga raske.  

6.3. Dokumendianalüüs 
Kõigi SRT saanute valimisse sattunud ja teenust saanud isikute puhul analüüsisime lähemalt nende 
tegevuskavade kokkuvõtteid ja kodeerisime need sisuanalüüsi põhimõtetel ümber kvantitatiivseteks 
tunnusteks. Kokku analüüsisime ja kodeerisime 185 inimese tegevuskavade andmed. SRT läbimise 
kokkuvõtted on kvalitatiivse sisuga dokumendid, mis annavad hindajatele edasi teenusesaaja kogetud 
muutusi teenuse saamise jooksul. Täiendav kvalitatiivne analüüs nimetatud andmetega on vajalik, et 
muude meetoditega leitule kontekst anda. Tegevuskavade kokkuvõtete analüüs on väga tähtis SRT 
hindamise osa, mis peaks tulevikus kindlasti alles jääma. Tegemist on väga töömahuka analüüsiga, kuid 
intervjuude kõrval kõige sisukamate andmetega, mis peegeldavad hästi SRTl seotud eesmärke, nende 
täitmist ja seda, kuidas spetsialistid ja teenusesaajad SRTst aru saavad.  



 

42 
 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse tulemuslikkuse hindamine 

6.4. Teenusesaaja teekonna analüüs 
Uuringus kogutud kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete andmete põhjal kirjeldasime ülevaatlikult kolme 
inimese teekonda. Valisime intervjueeritavate seast välja erinevate tunnustega teenusesaajad, kes 
ilmestavad SRT kasutamise erinevaid tahke – teenust saanud ja sellega rahul olev teenuse sihtgrupi 
esindaja, teenust saanud ja sellega rahulolematu sihtgrupi esindaja, inimene,teenusevajaduse 
hindamise läbinud, kuid teenusel mitte osalenud sihtgrupi esindaja. Siinkohal peab arvestama, et saime 
teekonna analüüsi koostada vaid nendele inimestele, kes andsid selleks eraldi informeeritud 
nõusoleku. Teekonna analüüsi koostamisel  sidusime teenusesaajatega läbi viidud intervjuude andmed 
kvantitatiivsete andmetega andmebaasidest. Vastavalt uuringu vabatahtlikkuse põhimõttele tegime 
seda andmesubjekti kirjaliku nõusoleku alusel. Teekonna analüüsid on sarnaselt teistele 
hindamismeetoditele anonüümsed ja isikule viitavat infot ei avalikustata kolmandatele isikutele. 
Andmete sidumine võimaldab hindajatel võrrelda sama reaalsuse kajastumist erinevates andmetes ja 
näha, kuidas tajub teenusesaaja subjektiivselt teenusega seonduvat ning kuidas väljendub tema 
teekond riiklikelt kogutavates andmetes. Seotud andmete põhjal tüüpteekondade kirjelduste 
koostamine aitab illustreerida teenuse kulgemist praktikas ning paremini mõista süsteemi, millega 
teenusesaajad kokku puutuvad, kui tervikut, ning teenusesaaja nägemust sellest. Ka tulevikus võiks 
teekonnaanalüüsid illustreerida SRT erinevaid kogemusi. Neid ei saa kvantitatiivselt võrrelda, kuid need 
aitavad mõista kitsaskohti ja positiivseid külgi teenuse korralduses ja erinevate teenuste läbimise 
järgnevust.  

6.5. Aruteluseminarid 
Lisaks intervjuudele valmistasime ette fookusgrupi võtetega aruteluseminarid.  Võrreldes tüüpilise 
fookusgrupiintervjuuga, on aruteluseminarid vabamas vormis, seminari korraldaja võib vabalt sekkuda 
arutellu (ka sisuliselt) ning märkmete tegemine seminariosalejate arvamuste kohta on vabavormilisem. 
Valmistasime ette kaks aruteluseminari teenusesaajate lähedastega. Kolmanda, ekspertide ja 
analüütikute aruteluseminari eesmärk oli arutada seni koostatud metoodikat, leitud probleeme ja 
lahendusi ning panna kokku lõplik hindamismetoodika. 

SRTd saanud inimeste lähedastega läbiviidavate aruteluseminaride eesmärk on koguda täiendavat 
teavet teenusesaajate kogemuste kohta  SRTl nende lähedastelt, kuivõrd teenus nende arvates 
lähedast aitas/toetas või mitte ja kas ilmnes ka positiivset kasu lähedasele. Kokku planeerisime kolm 
aruteluseminari: üks aruteluseminar SRTd saanud 16−18 aastaste noorte vanematega, üks 
aruteluseminar SRTd saanud (ja võimalusel ka  SRTle hinnatud, kuid teenust mittesaanud) inimeste 
lähedastega hoolduskoormuse teemal ja üks aruteluseminar sisuekspertide, SKA ekspertide ja RAKE 
analüütikutega. Lähedaste aruteluseminaride korraldamisel tekkis mitmeid takistusi, mida tuleks 
tulevikus arvestada. Teenusesaajad ise ei pruugi nõustuda lähedaste osalemisega, samuti ei pruugi 
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lähedased olla huvitatud oma aja panustamisest seminaril osalemiseks. Telefonivestlustest ilmnes, et 
teenusesaajad ei taha olla koormaks oma lähedastele. Lähedased omakorda ei soovinud arutada oma 
pereelu võõraste inimestega. Ühise aja leidmine osutus samuti keeruliseks. Leidsime võimaluse 
aruteluseminaride läbiviimiseks uuringu lõpujärgus, kasutades EPIKoja abi, kuid tulevikus võiks 
lähedastega suhelda teenusesaaja individuaalintervjuu ühe osana.  

6.6. Täiendavad küsitlused ja 
küsimustikud 

Uuringu käigus viisime läbi spetsialistid eelküsitluse (veebipõhise küsimustikuga), mille abil kogusime 
eelinfot intervjuudeks ja metoodika kontseptsiooni loomiseks. Eelküsimustikus palusime jagada oma 
mõtteid ka vabal tekstiväljal. Ka tulevikus võiks kaaluda sarnase küsimustiku kasutamist SRT hindamise 
ühe osana, kuna spetsialistid olid valmis oma mõtteid tekstina kirjeldama (lisaks valikvastustega 
küsimustele) ning see täiendas muul moel kogutud infot.  

Uuringus ei olnud me planeerinud veebiküsitlusi teenusesaajatega. Tulevikus võiks seda kaaluda. Eriti, 
kui hakatakse registreerima teenusesaaja kogemusi täpsemalt SKA andmebaasides. See võimaldaks 
hinnata teenuse mõju ja kvaliteeti jooksvalt. Lisades 13−15 oleme kirjeldanud mõningaid võimalikke 
instrumente, mida saaks eestindada ja kasutada kliendi kogemuse mõõtmiseks.   

7. HINDAMISMETOODIKA 
PIIRANGUD 

Senise analüüsi käigus on ilmnenud teatud piirangud hindamismetoodika kasutamisel, millega tuleb 
hindamistulemuste interpreteerimisel arvestada.  

Segametoodika rakendamise miinuseks SRT asjakohasuse hindamisel on põhjuslikkuse määratlemise 
probleem. Teenuse või teenuse käigus tehtud tegevuste täiesti objektiivseks hindamiseks tuleks 
võrrelda teenusel osalenute käekäiku teenusel mitte osalenud kontrollgrupi käekäiguga. Kuna antud 
juhul pole tegu kontrollgrupiga juhusliku valimiga eksperimendiga, jääb tõendamata see, kas just SRT 
põhjustab statistiliselt olulise muutuse inimeste iseseisvas toimetulekus või toimub iseseisvumine 
mõne uuringusse mitte kaasatud (SRTd mitte puudutava) teguri mõjul (sest kõiki tunnuseid pole 
võimalik uurida). Tulevikus võib SRT mõju hindamist kontrollgrupiga kaaluda, kuid see on keerukas 
ning tekitab ka eetilisi küsimusi. Seetõttu on olulisem keskenduda SRT saaja rahulolule ning teenuse 
tulemuslikkuse mõõtmisele. 
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Registriandmete analüüsi puhul võib piiranguks osutuda andmete kättesaadavus, eriti KOVide 
andmebaaside puhul, mis pole ühtsed ning Haigekassalt tundlike terviseandmete kättesaadavus. 
Soovitatav on kaasata vähem andmeid, veenduda võimalusel enne nende kvaliteedis (nt paluda registri 
haldajalt näidist, millisel kujul andmed on). Analüüsi läbiviimisel viia analüüs läbi vaid neil andmetel, 
millest on võimalik järeldusi teha. Ebapiisavate või madala kvaliteediga andmete korral – pigem jätta 
need analüüsist välja.  

Teenuse eesmärkide hindamise muudab keerukamaks see, et teenuse eesmärgid iga kliendi puhul on 
sõnastatud vaba tekstina, seega tuleb nende mõõtmiseks neid täiendavalt analüüsida. Samuti on 
äärmiselt oluline saavutatud eesmärkide selge sõnastamine aruandluses teenuse lõppemisel. 

Nii teenuse asjakohasuse, eesmärgipärasuse kui ka kulu ja efektiivsuse hindamisel on üheks miinuseks 
see, et oluliseks komponendiks hindamisel on mitte kvantitatiivsed andmed, vaid klientide ja kliendiga 
töötanud spetsialistide hinnangud, mis on subjektiivsed ning sõltuvad mitmetest erinevates 
aspektidest ning millega on seetõttu teenuse hindamisel keeruline arvestada.  

Intervjuude läbiviimisel tuleb arvestada suurema intervjuude mahuga kaasnevate võimalike 
probleemidega – töömaht ning ajakulu on suured, oluline on võimalus leida vabatahtlikke 
intervjueeritavaid, eriti keerukaks muutub see piirangute perioodil (näiteks hetkeolukorras). Tulevikus 
soovitaksime kaaluda võimalust kasutada telefoniintervjuusid ning selleks kohandatud 
standardiseeritud küsimusi.  

Teenuse mõju hindamisel on heaks vahendiks RFK koodid, mille abil saab kirjeldada kliendi seisundit 
üheselt mõistetavalt ning võrrelda teenuse käigus toimunud muutusi. Hetkel on see viis kliendi seisundi 
hindamiseks veel raskesti rakendatav, kuna RFK-koodides ei registreerita inimeste seisundeid SRT eel 
ja pärast, RFK-koodide kasutamine ei ole veel Eestis tavaks saanud, kuid pingutusi selles suunas 
tehakse (nt pakutakse spetsialistidele koolitusi, ka SKA teenuste konsultandid on järjest suurema 
teadlikkusega RFKst). Kuna RFK koodid kõigil SRTd saanutel ei ole Eestis veel enamusel juhtudest 
dokumenteeritud ning sellealane andmevahetus SKA ja teenuseosutajate vahel hetkel puudub, siis 
tuleks mõju hindamiseks kasutada nii praegu kui ka tulevikus lisaks ka teisi võimalusi. RFK rakendamine 
on SKAs seatud eesmärgiks, kuid selleni planeeritakse jõuda viie aasta jooksul. Selle eesmärgini 
jõudmisel on võimalik ka RFK koodide laialdasem kasutamine teenuste mõju hindamisel.  
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8. HINDAMISMETOODIKA 
KASUTUSJUHEND 

8.1. Protseduurid 
Kuna SRT hindamist viiakse nii sel korral, kuid tõenäoliselt ka edaspidi läbi riigiasutuse tellimusel, on 
tegemist poliitikakujundamise uuringuga isikuandmete kaitse seaduse § 6 lg 5 mõttes. Uuringu selline 
vorm koosmõjus SRT hindamiseks kasutatava metoodikaga tingib, et hindamise läbiviimiseks on vaja 
taotleda luba nii teadusvaldkonna eetikakomiteelt kui ka Andmekaitse Inspektsioonilt iga kord kui 
hindamist tehakse. 

Teadusvaldkonna eetikakomitee luba on uuringu läbiviimiseks kohustuslik, sest hindamise käigus 
kasutatakse eriliigilisi isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse Art 9 lg 1 mõttes. Eriliigilisi 
isikuandmeid kasutava uuringu puhul on eetikakomitee luba eeldus AKI loa taotlemisele. 
Eetikakomitee luba toimib ka kvaliteedimärgina kinnitades, et planeeritava hindamise metoodika on 
sobilik tegelemaks haavatava sihtrühmaga nagu puuetega ja vähenenud töövõimega isikud.  

Andmekaitse Inspektsiooni loa taotlemine on kohustuslik, kui poliitikakujundamise uuringu raames 
tehakse päringuid teiste isikuandmete töötlejate andmekogudesse. Käesoleva uuringu raames esitati 
päring AKIle ja saadi vastus, et tegemist on teadusuuringuga, mistõttu piisab eetikakomitee 
kooskõlastusest. Tulevikus aga, kui SRT hindamist viib läbi SKA poliitika kujundamise eesmärgil, siis 
tuleks konsulteerida AKIga ning vajadusel koostada AKIle taotlus.  

Sõltuvalt kasutatavast andmebaasist, võib andmepäringutele olla seatud ka muid eeldusi. Näiteks 
Tervise Infosüsteemi andmete töötlemiseks on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 594 ja 
sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 6022 järgi vajalik Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu luba. 
Selleks, et vältida täiendava loa taotlemisega kaasnevat ajakulu, on hindamismetoodikas otsustatud 
Tervise Infosüsteemi andmed asendada haigekassa andmekogu andmetega. Kuivõrd andmekogude 
taotlemise tingimused võivad ajaga muutuda, tuleks tulevaste SRT hindamiste puhul uuesti veenduda, 
et alternatiivsete andmeallikate olemasolul on valitud kõige kasutajasõbralikum alternatiiv. 

Kui SRT hindamist viiakse läbi riigiasutuse tellimusel poliitikakujundamise uuringuna, tuleb arvestada, 
et igasuguse andmetöötluse puhul on telliv asutus vastutava töötleja rollis ja hindaja volitatud töötleja 
rollis. Kui volitatud töötleja kaasab isikuandmete töötlemisse võlaõigusliku lepingu alusel kolmandaid 
isikuid, on nemad samuti volitatud töötlejad. Töötlejad, kelle volitatud töötleja on töölepingu alusel 

                                                 
22 Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 60 „Uuringueetika komitee moodustamine, selle töökord, liikmete arv ja 
määramise kord ning uuringu taotluse läbivaatamise tasumäärad“. 
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kaasanud, ei ole eraldiseisvad volitatud töötlejad. Üldreeglina peab taotlused allkirjastama ja esitama 
vastutav töötleja. Ka õiguslik alus uuringu tegemiseks tuleneb vastutava töötaja pädevusest. 

Eetikakomitee ja AKI loa taotlemine võtab kokku minimaalselt aega kaks kuud. Hindamist 
ettevalmistavate tegevuste planeerimisel tasub aga arvestada, et mitme osapoole kaasatuse tõttu võib 
taotluste koostamine võtta aega ka oluliselt kauem. Esitatud taotluse puuduste korral võib olla vajalik 
uue taotluse esitamine. Uuringu käigus ilmnes ka, et kui registrite haldaja leiab, et kooskõlastuse tekstis 
ei sisaldu piisavalt infot vastava registri tunnuste kohta (nt tunnuste täpsed nimetused), siis võib registri 
haldaja paluda see info uuesti kooskõlastada, mis võib lisada 1−2 kuud ajakulu enne kui andmeid on 
võimalik analüüsida. Selleks, et protseduuri kiirendada, tasub juba taotluste koostamise esimeses 
etapis konsulteerida spetsialistidega asutustest, mis andmekogusid haldavad. Kuna andmete kogumise 
vorm ja sisu võib ajaga muutuda, oskavad nemad anda aktuaalset nõu, milliseid andmeid neilt küsida 
tasub, et soovitud teabeni jõuda. Käesolevas uuringus toimus suhtlus registriandmete haldajatega 
regulaarselt kogu projekti vältel, kuid ka nii esines tõrkeid peamiselt tunnuste nimetuste ebatäpsuse 
tõttu. Tunnuste nimetusi ja sisu ei näe aga uuringu läbiviija enne, kui andmed laekuvad. Soovitatav on 
küsida näidiseid andmete kohta registrite haldajatelt.  

8.2. Kvalitatiivsete andmete analüüs 
Sihtrühma intervjueeritavate valikul kasutati kvaasi-eksperimendi põhimõtteid. Valim moodustati SRTd 
saanud ja mittesaanud inimestest, kes vastasid eelnevalt kirjeldatud kriteeriumidele.  

Sihtrühma intervjuude läbiviimise juures on tähtis intervjueerija intervjueerimiskogemuste olemasolu, 
et tulemuslikult juhtida vestlust väga erineva vaimse ja füüsilise seisundiga inimestega ning suunata 
inimese seisundist tulenevalt intervjuul osaleda võivate lähedaste või intervjueeritava esindajatega 
vestlust selliselt, et saada ülevaade inimese kogemustest ja vajadustest. Intervjuude planeerimisel 
tuleks arvestada, et igal inimesel on õigus intervjuust keelduda, mistõttu tuleks esimene kontakt luua 
inimlik (nt telefoni teel), inimesest lähtuv ja mitte ülemääraselt uuringu tellijat või autoriteeti rõhutav 
(nt kontakti võtmisel ei peaks esimene lause olema selle kohta, kes uuringu tellib, vaid pigem uuringu 
sisu kohta – mida ja miks tehakse). Kindlasti on vajalik informeeritud teadliku nõusoleku võtmine igalt 
intervjueeritavalt, vajadusel tema seaduslikult esindajalt, enne intervjuud, samuti tuleb võtta nõusolek 
salvestamiseks. Intervjuude kavand vt Lisa 2. Intervjueerija peaks olema intervjueeritava ja ka asutuse 
jaoks sõltumatu (ei saa olla samast asutusest, kus uuritav saab teenust, ega ei saaks olla SKAst). 

Kõik intervjuud salvestatakse. Helisalvestisest tehakse transkriptsioon, mis peaks sisaldama selgelt 
esitatavalt küsijat-vastajat, lisaks hoiakute, vastaja hääletooni ja suhtumise kohta märkuseid. 
Transkriptsiooni analüüsitakse sisusanalüüsi võtetega: selleks võib kasutada mõnd spetsiaalset 
programmi (nt MAXQDA, QCAMap, R), mis aitab teemasid ja märksõnu tekstist üles leida. Kasutada 
võib ka lihtsalt tekstifaili, mis juhul peaks uurija tegema märkmeid eraldi faili. Analüüsile võib läheneda 
nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt, st analüüsides, millised teemad kerkivad esile üksikintervjuudes 
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ja millised teemad kerkivad esile (ning mis on nende sisu) erinevate intervjuude lõikes. Teemad ja 
märksõnad võib ka lisaks kvantifitseerida, et kirjeldada seda, kuivõrd oluliseks inimene mõnd teemat 
pidas (nt kui korduvalt kerkib vestluses üles erinevate küsimuste puhul sama teema või kui mõned 
teemad kerkivad esile mitmetes intervjuudes). Kvalitatiivsete andmete kvantifitseerimisel tuleb 
tulemuste tõlgendamisel arvestada, et see aitab illustreerida markantsemaid teemasid (intervjuudes 
või intervjuude üleselt), kuid ei taotle üldistust kogu populatsiooni kohta. Erinevate intervjuude 
kokkuvõtmisel peaks otsima sarnaseid ja erinevaid jooni, kirjeldama kogemuste samasust ja 
heterogeensust. 

Kokkuvõte peaks sisaldama vastuseid intervjuu eel püstitatud põhilistele küsimustele, kokkuvõttest 
peaks ilmnema sihtrühma kogemus ja hoiakud SRT suhtes ning üldine hinnang SRTle.  

8.3. Kvantitatiivsete andmete analüüs 
1. NB! Enne andmepäringute esitamist tuleb analüüs kooskõlastada Eestis tegutseva eetikakomiteega 
ning kui uuring ei ole teadusuuring, siis ka AKIga. Arvestada tuleks, et kogu protsess võib kesta 
minimaalselt 2 kuud, kuid võib kesta ka 5–6 kuud (2–3 kuud mõlema taotlusprotsessi läbimiseks).  

2. Registriandmete analüüs algab vajalike tunnuste loendi kokkupanemisega. Selleks tuleb suhelda 
registriandmete haldajatega ja paluda andmetest näidiseid.  

2. Tunnuste loend tuleks koostada lähtuvalt eesmärgist: kas iga kaasatav tunnus aitab mõõta ja hinnata 
SRT mõju, efektiivsust, eesmärgipärasust või asjakohasust. Optimaalne oleks kaasata vaid need 
tunnused, mis otseselt sobituvad iga mõõdetava komponendi alla.  

3. Tunnuste loendi koostamisel tuleks arvestada ka sellega, millised tunnused on andmebaasides 
kättesaadaval arvulisel kujul ja millised kvalitatiivselt (nt tekstina), vajadusel defineerida need tunnused, 
mis on ümberkodeeritavad (tekstist kvant. tunnuseks), sellisel juhul oleks vajalik selgelt piiritleda 
kategooriad või arvulise väärtuse määramise kriteeriumid, et vähendada analüütiku subjektiivsust. 
Ideaalis võiks sellist ümberkodeerimist teha mitu analüütikut paralleelselt, üksteisest sõltumatult.  

4. Tunnuste loendi koostamisel tuleb uurida registrite kohta, kus on asjakohased tunnused kõige 
paremal (täpsemal ja lihtsasti kättesaadaval) kujul esitatud. Eestis on mitmeid registreid, kus on SRTd 
puudutavad andmed osaliselt kattuvad, sh nt STAR, haigekassa andmebaasid, TIS. Samuti on registreid, 
kus andmed on puuduvad või on esitatud valeinfo, sest mõne tunnuse puhul puudub tehniline 
võimalus teisiti märkida (nt STARis, osaliselt, allikas: aruteluseminarist Eva-Liina Kliiman). Lisaks on 
andmekogusid, kus andmed võivad olla väga erineval kujul esitatud, nt KOVide ja SRT pakkuvate 
asutuste kohalikud andmestikud.  

5. SRT tulemuslikkuse hindamise jaoks vajalikud andmebaasid 2021. a seisuga on:  

 SKA andmebaasid (SKAIS ja STAR),  
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 MTA andmebaasid (Maksu- ja Tolliameti töötamise register ja Maksukohustuslaste register), 
alternatiiviks SKA sotsiaalmaksu andmed, 

 Eesti Hariduse Infosüsteem, 
 Töötukassa andmekogud, 
 Haigekassa andmekogud, 
 SRTd pakkuvate asutuste sisesed andmestikud – käesoleva uuringu raamides selgus, et 

registreeritakse vaid iseendale ning süstemaatilist andmete kogumist ei tehta. Andmestikke 
jagatakse ainult kliendi nõusolekul, mis lisab ajakulu. Lihtsam oleks koguda andmed SRT käigus 
küsimustikega nii, et luuakse juurde uued andmeväljad juba olemas olevatesse registritesse, 
mitte tagant järele SRT asutuste kaudu.  

 KOVide andmekogud − asendada kliendilt kogutava infoga enda tegevuste ja toimetuleku 
kohta intervjuus või küsimustikuga.  

6. Andmebaaside kodulehtedelt tuleks uurida tunnuste täpsete nimetuste kohta või konsulteerida iga 
andmebaasi haldajaga üle, kas tunnused, mida registreeritakse on need, mida on plaanis küsida või 
mitte ning milline on andmete oodatav formaat. Üldisemat infot tunnuste ja kohustuslikult 
registreeritava info kohta leiab ka Riigi Teatajast ja RIHAst, kuid täpsema info saamiseks tuleks kindlasti 
suhelda andmebaaside haldajatega otse.  

7. SRTd saanute andmeid tuleks vaadelda üldkogumi kohta kogu hinnataval perioodil, et kirjeldada 
sihtrühma. Lisaks tuleks koostada piisava suurusega valim SRTd saanutest ja mittesaanutest 
(sobitatud), et võrrelda neid gruppe omavahel. Üldkogumi andmed – SKAlt, valimi andmed – kõigist 
teistest andmebaasidest lisaks. Seega, suures plaanis peaks kvantitatiivsel analüüsil olema kaks osa: 1.) 
üldkogumit kirjeldav analüüs ja 2.) valimi põhjal tehtud gruppe võrdlev analüüs ja seoseanalüüs. 

8. Andmed, mida SRT hindamiseks tuleks andmebaasidest küsida, on (täpsustatud tunnused ja 
päringute sõnastused vt „Registriandmete päringud ja andmete teekond“):  

1) nimi ja isikukood (ainult vajalik andmete sidumiseks või intervjuude jaoks kontakti võtmiseks, 
pärast andmestiku valimist nimi kustutakse), 

2) sünnikuupäev (isikukoodist) ja surmakuupäev 
3) kontaktandmed: telefon ja e-posti aadress, 
4) sugu, 
5) vanus,  
6) emakeel, 
7) puue: liik, raskusaste, puude tuvastamise otsuse kestus (algus- ja lõppkuupäev kõige hilisema 

järgi),  
8) töövõime hindamise tulemus (osaline töövõime, puuduv töövõime, töövõimeline) ja/või 

töövõime kaotuse protsent (protsent vahemikus 10‒100) 
9) haridus: läbitud koolide tegutsemise vorm (EHISe klassifikatsiooni järgi), lõpetatud või 

lõpetamata. 
10) elukoht: maakond ja KOV (kõige hiljutisem),  
11) eluaseme liik: korter, maja, ühiselamu, sotsiaalmajutus, rendikorter vm, 
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12) perekonnaseis, 
13) lähedased: sugulaste olemasolu (jah/ei), kaugus (elab samas piirkonnas või kaugemal), 

eestkostja olemasolu (jah/ei), alaealised lapsed (kui jah, mitu),  
14) leibkonna koosseis (kellega elab koos ja omab ühist eelarvet), 
15) leibkonna sissetulek: kõik kokku, kas see sisaldab ka hooldajatoetust (jah/ei), 
16) uuritava sissetulek kokku (sh sotsiaaltoetused, hüvitised ja palk), 
17) uuritavale SKA makstavad hüvitised ja toetused kokku aastas (aastatel 2015–2020, eraldi kuue 

aasta kohta), 
18) hooldaja olemasolu (jah/ei) ja kas hooldaja on leibkonnaliige või sugulane (jah/ei), 
19) kas on enne 2016. aastat saanud SRTd (jah/ei), 
20) puude liigi määramisel, töövõime % määramisel, invaliidsusgrupi määramisel aluseks olnud 

põhidiagnoos ja kaasuvad diagnoosid aastatel 2016‒2019 SRTd saanutel kui mittesaanutel 
(vahetult enne 2016. aastat kehtiv, aastatel 2016–2020 kehtiv ja kui põhidiagnoos on muutunud, 
siis ka 2020. aastal kehtiv), 

21) Esmaste ja korduvate diagnooside arvud aasta kohta (aastatel 2015–2020) nii aastatel 2016–
2019 SRTd saanutel kui ka mittesaanutel, 

22) Perioodil 2015–2020 arstikülastuste arv aastas (inimese kohta), 
23) COVID-19 positiivne testitulemus 2020. aastal (jah/ei), 
24) Töövõimetuslehtede arvud (iga liigi kohta) aastas (perioodil 2015–2020),  
25) Töövõimetuslehtede keskmine pikkus (iga liigi kohta) aastas (perioodil 2015–2020),  
26) Perioodil 2016–2019 SRTd saanud isikud – ravikindlustuse olemasolu aastate lõikes (aastatel 

2015–2020),  
27) Perioodil 2016–2019 SRTd saanud isikute statsionaarsete voodipäevade arv eriala järgi ja 

statsionaarsete ravijuhtude arv eriala järgi aastate 2015–2020 kohta eraldi,  
28) Perioodil 2016–2019 saadud SRT või SRTga sarnased SKA pakutavad teenused,  
29) Perioodil 2016‒2019 saadud SRTga sarnased muud teenused (sotsiaal-, haigekassa ja tööturu 

teenused),  
30) Perioodil 2016–2019 saadud SRT või SRTga sarnaste SKA pakutavate teenuste maht: saadud 

teenuste maht, (tundides), teenuste kasutamise kordade arv, teenuse algus- ja lõpukuupäevad, 
teenuste rahastuse maht, 

31) Perioodil 2016–2019 saadud SRTga sarnaste muude teenuste maht (sh tööalase 
rehabilitatsiooni teenus): saadud teenuste maht, (tundides), teenuste kasutamise kordade arv, 
teenuse algus- ja lõpukuupäevad, teenuste rahastuse maht, 

32) Töötamine 2020. aasta jooksul: jah/ei, maakond, tegevusala (EMTAK), koormus, 
33) Töötamine 12 kuud enne SRT läbimist (jah/ei), maakond, tegevusala (EMTAK), koormus,  
34) Kas uuritav on ise hooldaja (jah/ei), 
35) Igapäevategevused (päevakeskuste külastamine, hobitegevus, ühiskondlikes 

organisatsioonides osalemine),  
36) Täpsem info SRT kohta:  

a. teenuse vajaduse hindamise läbiviimise kuupäev, 
b. hindamise tulemus (kas vajab v mitte SRTd), 
c. suunamisotsuse algus- ja lõpukuupäev,  
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d. teenuse algus- ja lõpukuupäev,  
e. SRT raames saadud spetsialistide teenuste loend (teenuse nimetus, teenuse maht 

tundides kuude lõikes, teenuste eest tasutud summa kuude lõikes), 
f. Teenuseosutajad, kelle juures saadi SRTd perioodil 2016–2019 (.k.a.) (teenuseosutaja 

nimi, äriregistri kood, tegevuskoha aadress), 
g. saadud SRT kvaliteedi indikaatorid: kas teenust pakuti ja läbiti täies mahus (jah/ei), kas 

teenust pakuti eesmärgipäraselt (jah/ei), kas teenus oli mõjus – iseseisvumine toimus 
(jah/ei) – teenuse läbimine vähendas sotsiaal-, tööturu ja tervishoiuteenuste kasutamise 
mahtu, kas teenusel osalemine katkestati enne eesmärgi saavutamist (jah/ei), kas 
teenus sisaldas meeskonnatööd (jah/ei), kas teenust pakuti elukoha lähedal (jah/ei), kas 
teenust pakuti kompleksteenusena (teenuse pakkumisel osales vähemalt kolm 
spetsialisti, jah/ei), lähedased inimesed osalesid SRTs (jah/ei), tehti vähemalt üks 
kodukülastus (jah/ei), 

h. SRT mõju näitajad: muutused RFK koodides, tegevuskavadest spetsialistide hinnangud 
(subjektiivne hinnang varasemalt läbitud teenustele on eelhindamise küsimustiku üks 
osa), asutuste andmebaasidest spetsialistide hinnangud SRT läbimisele (korraldus, 
vajaduspõhisus, eesmärgipärasus, osaleja motivatsioon, kohalkäimine, lähedaste 
osalemine SRTs, märkmed osaleja edasijõudmise ja SRT protsessi kohta). 

9. Täpsem analüüsimeetodite valik (t-test, keskmiste võrdlus, regressioonanalüüs) ja tunnuste 
ümberkodeerimine (kvalitatiivsest kvantitatiivseks) sõltub otseselt andmetest.  

Üldkogumid ja valimid 

SRTd saanute pseudonüümitud üldkogum – perioodil 2016−2019 (k.a.) SRTd saanud inimeste 
andmestik (~18 000 inimest), mis ei sisalda isiku nime ega isikukoodi, vaid need on asendatud 
unikaalse isikut määratleva koodiga (UID). Juhul kui hindamist viib ka tulevikus läbi SKAst sõltumatu 
asutus, siis isiku ja UID kokkuviimise võti on SKAl. 

SRTd mittesaanute pseudonüümitud üldkogum – perioodil 2016−2019 (k.a.) SRTd mittesaanud 
sihtrühma kuuluvatest nii hinnatud kui hindamata inimestest koosnev andmestik umbes kahe tuhande 
inimese kohta, mis ei sisalda isiku nime ega isikukoodi, vaid need on asendatud UIDga. Isiku ja UID 
kokkuviimise võti on SKAl. 

SRTd mittesaanute ja hindamata inimeste esinduslik kiht-juhuvalim – proportsionaalne esinduslik valim 
kokku umbes tuhande inimesega soo, emakeele, SRT sihtrühma grupeeringu (1. tööealine liikumis- või 
liitpuudega, 2. pensioniealine liikumis- või liitpuudega, 3. vähenenud või puuduva töövõimega 
tööealised, 4. psüühikahäirega tööealised) ja piirkonna (lõuna, põhi, ida, lääs, kesk) järgi, mis on võetud 
üldkogumist.  

SRTd mittesaanute ja hinnatud inimeste üldkogum − umbes viissada inimest, keda perioodil 
2016−2019 (k.a.) hindas SKA, kuid kes ei saanud SRTd.  
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Valim SRTd saanutest – isikustatud andmed 250 SRTd saanud inimese kohta, mis sisaldavad mh nime, 
isikukoodi ja kontaktandmeid.  

Valim SRTd mittesaanutest – isikustatud andmed 250 SRTd mittesaanud inimese kohta, mis mh 
sisaldavad nime, isikukoodi ja kontaktandmeid. 

Intervjuude valim SRTd saanutest – alamvalim 250st. Isikustatud andmed 64 SRTd saanud inimese 
kohta, mis sisaldavad mh nime, isikukoodi ja kontaktandmeid. 

Intervjuude valim SRTd mittesaanutest – alamvalim 250st. Isikustatud andmed 64 SRTd saanud inimese 
kohta, mis mh sisaldavad nime, isikukoodi ja kontaktandmeid. 

Joonis 4 kirjeldab valimite moodustamise loogikat.  

 

Joonis 4. Valimite moodustamine 

SRT sihtrühmad 

Olemas olevate andmete põhjal konstrueerisime neli peamist SRT sihtrühma: 1) pensioniealised SRT 
saajad, 2) tööealised psüühikahäirega SRT saajad (st kui SRT saamise aluseks oli Lg 5 järgi 
psüühikahäire), 3) tööealised osalise või puuduva töövõimega ehk vähenenud töövõimega SRT saajad 
ning 4) puudega tööealised SRT saajad. Siin on tegemist lihtsustusega, sest SKA ei registreeri SRT 
sihtrühma sellisel moel. Tulevikus võiks registrites olla märge selle kohta, mille alusel inimene SRTsse 
suunatakse ehk milline on SRT sihtrühma kategooria. Selle alternatiivina võib kasutada 
ümbergrupeerimist juba olemas olevatelt andmetelt. Kuid, kui on teada, milliseid gruppe soovitakse 
võrrelda (analüüsi eesmärk), siis on soovitatav andmebaasides defineerida tunnus, mis neid gruppe 

SRT saanute üldkogum
(~18 000 inimest)

SRT mitte-saanute sihtrühma kuuluvate üldkogum (~ 120 000+ inimest)

~ 500-1000 üldkogum 
inimestest, kes on SRT saamiseks 
hinnatud, aga pole SRTd saanud

Kombineeritud 
selektiivne-juhuslik valim 
250 SRT saanud inimese 
isikustatud andmed

Mitte-saanute ja hindamata 
esinduslik kiht-juhuvalim 1000 

inimest

~ 120 000 inimest, keda pole 
hinnatud

Mitte-saanutest konstrueeritud „üldkogum“ 
pseudonüümitud kujul (~2000 inimest)

SKAs registreeritud SRT sihtrühma kuuluvad inimesed 2016-2019 k.a. perioodil

SRT saanute üldkogum 
pseudonüümitud kujul 

(~18 000 inimest)

Kombineeritud selektiivne-juhuslik valim 250 
SRT mitte saanud inimese isikustatud andmed

Selektiivne intervjuude 
valim 32 inimest 
(isikustatud)

Selektiivne intervjuude valim 32 inimest 
(isikustatud) 

Kvantitatiivne üldkogumi analüüs ja 
alamvalimite koostamine TÜ poolt

Kvantitatiivne ja kval. analüüs ja 
intervjuude valimi koostamine TÜ poolt 

Kvalitatiivne intervjuude analüüs 
TÜ poolt

Alamkogumite moodustamine SKA 
poolt. Üldkogumi analüüs TÜ poolt.
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kirjeldaks, ilma hilisema ümbergrupeerimise vajaduseta. See hõlbustaks hilisemat analüüsi tegemist 
ning väldiks gruppide kattuvusi ja ümberstruktureerimisel tekkida võivaid vigu. Kategooriad tuleks luua 
lähtuvalt SRT eesmärgist, kellele SRTd pakutakse ja miks.  

 

Joonis 5. Uuringus kasutatud SRT võrdlusgrupid ja SRT sihtrühmad 

 

Registriandmete päringud ja andmete teekond 

Andmepäringute tegemine 

Siinkohal oleme kirjeldanud esialgsete andmepäringute sisu. Kuna tunnuste täpsed nimetused ja 
andmete formaat selgub alati andmete väljastajaga koostöös (sõltuvalt ka sellest, kuidas andmebaasi 
haldav analüütik andmed ette valmistab), siis on siinkohal kirjeldatud neid tunnuseid, mida soovisime 
kaasata, kuid kõiki neid analüüsis ei õnnestunud kasutada või olid need andmed teisel kujul esitatud, 
mida tuli lisaks kohandada, et jõuda siin kirjeldatud tunnusteni. 

I ANDMEPÄRING SKAle: eesmärk SRTd saanute ja mittesaanute valimite koostamine 

Protseduur: 

1.) TÜ esitab I andmepäringu SKAle, et küsida 2016−2019 SRTd saanute ja mittesaanute 
üldkogumite andmeid (vt andmekoosseis 1). 

2.) SKA määrab I andmepäringu andmekoosseisu kuuluvatele inimestele UID (unikaalse isikut 
määratleva koodi) ehk pseudonümiseerib andmed 

3.) SKA saadab pseudonüümitud SRTd saanute andmed TÜle 
4.) TÜ moodustab SRTd saanute üldkogumilt 250 inimesega selektiivse valimi, mille UIDd 

edastab SKAle, et küsida isikuandmeid. 
5.) TÜ moodustab SRTd mittesaanute üldkogumilt tuhande inimesega esindusliku valimi, mille 

liidab SRTd mittesaanud, kuid hinnatud inimeste üldkogumiga (moodustub nn 
konstrueeritud SRTd mittesaanute üldkogum), mille seast valib 250 SRTd mittesaanud 
inimest, kelle UIDd edastab SKAle, et küsida isikuandmeid. 

SRT saanud SRT hinnatud 
mittesaanud

SRT mittehinnatud 
mittesaanud

Pensioniealised Tööealised 
puudega

Tööealised 
psüühikahäirega

Tööealised osalise v 
puuduva töövõimega

SRT võrdlusgrupid

SRT peamised sihtrühmad



 

53 
 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse tulemuslikkuse hindamine 

6.) SKA edastab 250 SRTd saanud inimese ja 250 SRTd mittesaanud inimese isikuandmed ja 
kontaktandmed TÜle. 

7.) TÜ alustab inimeste värbamist intervjuudesse: kokku värvatakse 64 inimest. 

II ANDMEPÄRING SKAle: eesmärk SRTd saanute ja mittesaanute üldise kvantitatiivse analüüsi tegemine  

1.) TÜ esitab II andmepäringu SKAle, et küsida 2016−2019 SRTd saanute üldkogumi ja 
mittesaanute konstrueeritud üldkogumi jaoks täiendavaid andmeid (vt andmekoosseis 2) 

2.) SKA edastab täiendavad kvantitatiivse analüüsi andmed UIDde alusel. 
3.) TÜ viib läbi üldise kirjeldava analüüsi. 

III ANDMEPÄRING SKAle: eesmärk SRTd saanute ja mittesaanute täiendava kvantitatiivse analüüsi ja 
kvalitatiivsete andmete analüüsi tegemine  

1.) TÜ esitab III andmepäringu SKAle, et küsida SRTd saanute ja mittesaanute valimite (250 ja 
250) kohta täpsemaid andmeid.  

4.) SKA edastab kokku 500 inimese kohta täiendavad andmed (vt andmekoosseis 3) TÜle. 
5.) TÜ viib läbi analüüsid.  

IV ANDMEPÄRING TEISTESSE SKA-VÄLISTESSE ANDMEBAASIDESSE: eesmärk siduda SKA SRTd 
saanute ja mittesaanute valimite andmed teiste andmebaaside andmetega 

Protseduur: 

1.) TÜ võtab kontakti andmebaaside haldajatega. Iga andmebaasi haldajale saadetakse vastavalt 
nõuetekohane päring andmete saamiseks. Lepitakse kokku andmete edastamise 
protseduuris.  

2.) TÜ edastab 500 inimese isikuandmed andmebaaside haldajatele, kes liidavad need kokku 
soovitud tunnustega nende andmebaasides ja saadavad tagasi andmestiku, mis sisaldab 
isikuandmeid ja täiendavaid andmeid.  

3.) TÜ seob erinevate andmebaaside andmed (vt andmekoosseis 4) kokku isiku nime või 
isikukoodi põhjal.  

4.) TÜ hävitab isikuandmed andmestikest kohe, kui andmebaasid on kokkuseotud ja intervjuud 
läbi viidud.  

IV andmepäringu osad on: 

 Päring Maksu- ja Tolliameti töötamise registrisse (MTA) 

 Päring Maksukohustuslaste registrisse (MKR) 

 Päring Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) 

 Päring töötukassale (TK, töötukassa andmekogudesse) 

 Päring Eesti Haigekassa andmekogusse (EH) 

 Päring SRTd pakkuvatesse asutustesse  SRT osutamisega seotud andmestike saamiseks 

 Päring KOVide andmete kohta (KOV) – kõigi valimisse sattunute elukohajärgse KOVi järgi 
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teeme päringud KOVidesse, et küsida täiendavaid andmeid inimese kohalike kogukonna 
tegevuste kohta (KOVide teenuste kasutamine) – soovitatav asendada küsimustikuga.  

Andmekoosseisud 

ANDMEKOOSSEIS 1 (SKA andmed, SKAIS) – üldkogumid, pseudonüümitud  

- UID 
- Sugu (M−N) 
- Sünniaasta  
- SRT sihtrühma kategooriad (luua andmete põhjal):  

o tööealine liikumis- v liitpuudega,  
o pensioniealine liikumis- v liitpuudega,  
o vähenenud või puuduva töövõimega tööealised,  
o psüühikahäirega tööealised (rahastuse alusel) 

- elukoht (maakonna ja KOV täpsusega)  
- puue: liik, raskusaste  
- Töövõime hindamise tulemus ja töövõime protsent 
- SRTd saanud (jah/ei) 
- SRT hinnatud (jah/ei) 
- Surma-aasta 

ANDMEKOOSSEIS 2 (SKA andmed, SKAIS) – täiendavad üldkogumi andmed, pseudonüümitud 

- UID 
- Töövõime hindamise tulemus (osaline töövõime, puuduv töövõime, töövõimeline) ja/või 

töövõime kaotuse protsent (protsent vahemikus 10‒100) 
- Eestkostja olemasolu (jah/ei),  
- Uuritavale SKA makstav puudetoetus 2016−2019 aastate kohta, 
- Hooldaja olemasolu (jah/ei), toetuse suurus 2016−2019, 
- Kas ise on hooldaja (jah/ei), toetuse suurus 2016−2019, 
- Kas on enne 2016. aastat saanud SRTd (jah/ei, alates 2011),  
- Perioodil 2016–2019 SRTga sarnased SKA pakutavad teenused: erihoolekandeteenused ja 

pikaajaline kaitstud töö.  
- Perioodil 2016–2019 saadud SRT või SRTga sarnaste SKA pakutavate teenuste maht: saadud 

teenuste maht, teenuste kasutamise kordade arv, teenuse algus- ja lõpukuupäevad, teenuste 
rahastuse maht.  

ANDMEKOOSSEIS 3 (SKA andmed, STAR ja SKAIS, tegevuskavade D-osad) – valimid, isikustatud 
andmed (kokku 500 inimese andmed) 

- Nimi ja isikukood 
- kontaktandmed: telefon ja e-posti aadress 
- kodune aadress  
- Tegevuskavade kokkuvõtted (D-osad): 
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o Lähedased: sugulaste olemasolu (jah/ei), kaugus (elab samas piirkonnas või kaugemal) 
o puude liigi määramisel diagnoos SKAs olemas, töövõime ulatuse määramisel, aastatel 

2016‒2019 SRTd saanutel kui mittesaanutel,  
o uuritava sissetuleku hinnang (sh sotsiaalmaksu järgi, SKAst)  

- Täpsem info SRT kohta (SRTd mittesaanutel ainult hindamise kohta):  
o SRT vajaduse hindamise läbiviimise kuupäev,  
o SRT hindamise tulemus (kas vajab v mitte SRTd), kordus, vt eest.  
o SRT suunamisotsuse algus- ja lõpukuupäev,  
o SRT algus – ja lõpukuupäev (arvetena), 
o SRT raames saadud spetsialistide teenuste loend (teenuse nimetus, teenuse maht 

tundides kuude lõikes, teenuste eest tasutud summa kuude lõikes),  
o Teenuseosutajad, kelle juures sai SRTd perioodil 2016−2019 (k.a.) (teenuseosutaja nimi, 

äriregistri kood, tegevuskoha aadress),  
o Tegevuskavade kokkuvõtted (D-osad), 

- Puude tuvastamise otsuse kestus (algus- ja lõppkuupäev kõige hilisema järgi) 

ANDMEKOOSSEIS 4 (MTA, MKR, RR, EHIS, TK, EH, SPA, KOV andmed) 

EHIS: 

- haridus: kõigi läbitud ja EHISes registreeritud koolide tegutsemise vorm (EHISe klassifikatsiooni 
järgi), lõpetatud või lõpetamata.    

- Õppekeel 

EH: 

- Esmaste ja korduvate diagnooside arvud aasta kohta (aastatel 2015−2020) nii aastatel 
2016−2019 SRTd saanutel kui ka mittesaanutel, 

- Perioodi 2015−2020 arstivisiitide arv aastas (inimese kohta), 
- COVID-19 positiivne testitulemus 2020. aastal (jah/ei) 
- Töövõimetuslehtede arvud (iga liigi kohta) aastas (2015−2020),  
- Töövõimetuslehtede keskmine pikkus (iga liigi kohta) aastas (2015−2020),  
- Perioodil 2016−2019 SRTd saanud isikud – ravikindlustuse olemasolu aastate lõikes 

(2015−2020),  
- Perioodil 2016−2019 SRTd saanud isikute statsionaarsete voodipäevade arv eriala järgi ja 

statsionaarsete ravijuhtude arv eriala järgi aastatel 2015−2020 aastate kohta eraldi,  
- Perioodil 2016‒2019 saadud SRTga sarnased muud teenused (taastusravi teenus). 

TK: 

- Perioodil 2016‒2019 saadud SRTga sarnased muud teenused (tööturu teenused), loetelu 
saadud teenustest (algus ja lõppkuupäevadega) – tööalane rehabilitatsioon ja lühiajaline 
kaitstud töö, 

- Perioodil 2016–2019 saadud SRTga sarnaste muude teenuste maht (sh tööalase rehabilitatsiooni 
teenus): saadud teenuste maht, (tundides), teenuste kasutamise kordade arv, teenuse algus- ja 
lõpukuupäevad, teenuste rahastuse maht, 
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MTA töötamise register ja MKR:  

- Töötamine 2020. aasta jooksul: jah/ei, maakond, tegevusala, koormus,  
- Töötamine 12 kuud enne SRT läbimist (jah/ei), maakond, tegevusala (EMTAK), koormus,  
- Sissetulek perioodil 2016−2019 (k.a.) (aastate lõikes) 

TO (TO – teenuseosutaja, täiendavad andmed SKA andmete täpsustamiseks): 

- Kohalikust SRT pakkuva asutuse andmebaasist SRT kvaliteedi indikaatorid ja SRT mõju näitajad, 
andmed konkreetse inimese kohta. 

Andmete sidumise loogika 

Andmed seotakse isiku nime või isikukoodi alusel. TÜ saab SKAlt kokku 500 inimese isikuandmed, mille 
edastab kõikidele teistele andmebaasi haldajatele ja palub liita andmestikku juurde huvipakkuvad 
tunnused (vt tunnuste loendit alt). Kokku moodustatakse koondtabel 500 inimese kohta.  

MTA andmete väljastamise eripäradest tingitult saab uuringut teostav asutus pärida vaid anonüümseid 
andmeid, mistõttu see osa analüüsist ei ole seotav teiste andmetega. Töötamise andmete analüüs on 
eraldiseisev osa.  

Haigekassa andmete kättesaadavus 

Andmepäringute tegemisel tuleb arvestada võimalike tõrgetega, kas andmete formaadist tulenevalt 
(nt andmeid saab registrist pärida vaid „tüki“ kaupa, nt arvetena) või muude teguritega, nt asutuse 
andmete väljastamise poliitika. Kõige keerulisemaks osutus selles uuringus Haigekassa andmete 
kättesaadavus. Uuringu käigus suhtlesime alates jaanuarist 2021 korduvalt Haigekassa analüütikutega, 
kuid lõpuks esitatud andmepäringule vastamine siiski hilines. Suvekuudel ei olnud võimalik 
Haigekassaga ühendust saada (ainult klientide infotelefoni kaudu, kust ei osatud andmepäringu kohta 
vastata). Haigekassalt päringu tegemisel selgus, et tuli teha täiendusi eetikakomitee taotluses, et 
täpselt kirjeldada koodid, mille kohta päringud tehakse. Ei piisanud Haigekassa kodulehel oleva vormi 
täitmisest. Lisaks tuli suhelda analüütikuga ning uurida Haigekassa teenuste koodide tabelit, et täpselt 
mõista, milliseid tunnuseid on võimalik pärida. Lõplik täiendatud ja Haigekassa analüütiku poolt 
kinnitatud päritavate koodide loend on lisas 19. TÜ eetikakomiteelt pärisime lisaks kooskõlastuse, et 
neid andmeid küsida. Kuna Haigekassa andmete väljastamine viibis väga palju, jäid need 
põhianalüüsist välja. Tulevikus tuleks kaaluda terviseandemete asendamist valimisse kuuluvatelt 
inimestelt endilt päritud andmetega (nt paluda inimese enda tehtavat väljavõtet digiloost või 
perearstilt), selleks on vaja inimese enda nõusolekut. Haigekassa registrist andmete kättesaamine 
näib olevat ülemääraselt aja- ja ressursikulukas tegevus. Võimalik, et osaliselt võis takistuseks olla 
COVID19 pandeemia, mis pani Haigekassa töö suurema koormuse alla.  

  



 

57 
 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse tulemuslikkuse hindamine 

9. SRT TULEMUSLIKKUSE 
HINDAMINE REGISTRIANDMETEL 

Registriandmetel viisime läbi analüüsi, mille tegemisel lähtusime järgmistest peamistest 
uurimisküsimustest (tabel 2): 

Tabel 2. Uurimisküsimused 

Milline on SRTd saanud inimeste profiil? (Kes on saanud teenust ja kes mitte?) 

Kas ja kuivõrd vastab SRTd saanud inimeste profiil SKA defineeritud sihtrühma kriteeriumidele? 

Kas ja kuivõrd on teenust saanud need inimesed, kes seda tegelikult vajavad? Kuivõrd on teenust 
saanud need, kes tegelikult ei vaja? 

Millised teenusesaajast tulenevad tegurid mõjutavad teenuse tulemuslikkust (eesmärgini 
jõudmist)? 
Milline on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kvaliteet? 
Kuidas mõjutab SRT saamine inimese iseseisvat toimetulekut (sh töötamine, hariduse 
omandamine, isikliku elukoha omamine jm)? 
Kuidas mõjutab SRT ettenähtud määral kasutamine/osaline kasutamine eesmärkide 
saavutamist? 
Milline on SRT kasutamise mõju teenusesaaja elukvaliteedile? 

Milline on SRT osutamise kulude ja tulude suhe ühiskonna (riik, kohalik omavalitsus) jaoks? 

Kuidas erineb kulude-tulude suhe teenusesaajate rühmade järgi? 

 

9.1. SRTd perioodil 2016−2019 
saanute ja mittesaanute kirjeldus 

Analüüsiks jagasime 2016.-2019. täisaastatel SKA vaatevälja sattunud inimesed kolme analüüsitavasse 
võrdlusgruppi: SRTd saanud, SRTs hinnatud, kuid SRTd mittesaanud ja SRTd mittesaanud 
inimesed, kes kuuluvad sihtrühma. Kõiki kolme gruppi iseloomustasid samad tunnused, mis 
määratlesid selle, kas inimene võiks saada SRTd. Laia definitsiooni järgi on SKA defineeritud SRT 
saajad (alates 16-aastased) võimalik jagada neljaks: 1) pensioniealised puudega, 2) tööealised 
puudega, 3) tööealised psüühikahäirega, 4) tööealised osalise v puuduva töövõimega inimesed. Lisaks 
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on SKA defineerinud hulgaliselt täpsustusi, kellele SRTd võib pakkuda (sh hooldusõppel viibivad 
vähemalt 16-aastased noorukid jt, vt SKA täpsustusi kodulehelt 
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon). Lihtsusta-
miseks oleme kasutanud SRT sihtrühmade kirjeldamisel nelja kategooriat (vt täpsustusi eelmisest 
peatükist, joonis 5). Siit edaspidi kasutame neljale peamisele sihtrühmale viitamiseks nimetust „SRT 
sihtrühmad“ ja kolmele SRT saamist kirjeldavale sihtrühmale viitamiseks kasutame nimetust „SRT 
võrdlusgrupid“.  

SRT võrdlusgrupid moodustusid järgmiselt (vt ka joonis 5): aastatel 2016−2019 (k.a.) SRTd saanute 
üldkogum, aastatel 2016−2019 (k.a.) SRTd taotlenud, kuid negatiivse vastuse saanute üldkogum ja 
SRTd mittetaotlenud, kuid perioodil 2016−2019 (k.a.) SKA vaateväljas olnud (SKA andmebaasides 
registreeritud) sihtrühma kriteeriumitele vastavate inimeste konstrueeritud üldkogum (st esinduslik 
kihtvalim-juhuväljavõte SKA andmebaasidest).   

Andmete esialgsel analüüsil selgus, et mitmed inimesed olid liikunud SRTd mittesaanute 
võrdlusgrupist SRTd saanute võrdlusgruppi või oli muutunud nende SRT sihtrühm (nt tööealine 
puudega inimene liikus rühma „pensioniealine puudega“). Keerukust lisas see, et mõnedel inimestel 
muutus analüüsi aluseks olev kategooria ka sama aasta sees, nt inimene taotles SRTd, kuid sai esialgu 
negatiivse otsuse, samal aastal taotles uuesti ja sai positiivse otsuse. Seega, siinsed analüüsid näitavad 
gruppi kuuluvuse hetkeseisu konkreetse aasta kohta. Analüüsi kaasatud inimesed võisid olla 
erinevatel aastatel erinevas grupis. Kõiki aastaid hõlmavates summaarsetes indikaatorites on 
arvestatud inimese kõige hiljutisem staatus (näiteks kui 2016. aastal kuulus rühma „ei ole SRTd saanud 
ja pole hinnatud“, kuid 2017. aastal kuulus rühma „hinnatud, kui pole saanud“, siis lähtusime viimasest 
kategooriast).  

Selleks, et kirjeldada, kes saavad ja kes ei saa SRTd ning hiljem analüüsida võimalikke tegureid, mis 
seda mõjutada võivad vaatlesime esmalt aastatel 2016−2019 SKA vaatevälja sattunud inimeste 
sotsiaaldemograafilisi näitajaid SRT võrdlusgruppide lõikes. 

Aastatel 2016−2019 (k.a.) sai Eestis SRTd kokku 12 597 tööealist ja eakat inimest. Joonis 6 kirjeldab 
aastatel 2016−2019 SRTd saanute arve. Jooniselt on näha tendents teenusesaajate arvu vähenemise 
suunas. Teenusesaajate arv vähenes 8360 teenusesaajalt (2016) 3630 teenusesaajani (2019). 
Teenusesaajate vähenemine võib viidata TRT kasutuselevõtule alates 2016. aastast ja teiste tööturu- 
ja sotsiaalteenuste lisandumisele,  mistõttu võis SRT saajate hulk jaotuda ümber erinevate teenuste 
vahel. Lisaks toimus muutus SRT vajaduse hindamise süsteemis. Kuna 2016. aastal toimus palju 
reforme ja muudatusi samaaegselt (sh haldusreform ja KOVide tegevuse ümberkorraldamine), siis 
võivad SRT saajate hulga vähenemisele mõju avaldada ka muud sotsiaalpoliitilised muutused. 

Samadel aastatel (2016−2019) hindasid SKA juhtumikorraldajad/teenuse konsultandid kokku 2487 
inimest, kes vastasid sihtrühma kirjeldusele, kuid kellel SRT vajadust hindamise käigus ei tuvastatud, 
mistõttu neile hindamise järgselt teenust ei pakutud. Seega, 84% kõigist 2016−2019. k.a. taotluse 
esitanutest said SRTd ja 16% taotluse esitanutest jäid esimesel korral positiivse vastuseta, kelle seas 
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võis olla ka neid, kes ise oma taotluse tagasi võtsid, sest olid taotlenud vale teenust. Kolmandasse 
võrdlusgruppi (kontrollgruppi) kuulus kokku 2996 inimest, kes ei olnud SRTd saanud ja neid ei olnud 
SRT raames hinnatud. Täiendavalt on kolme SRT võrdlusgruppi kuuluvaid inimesi kirjeldatud 
kokkuvõtlikus tabelis (vt tabel 3). Tabelist saab järeldada, et SRTd saanud ja mittesaanud (hinnatud 
kui mitte hinnatud) olid keskmiselt 50ndates eluaastates inimesed, kelle seas oli naisi mõnevõrra 
enam kui mehi ning kellel oli määratud eelkõige liitpuue. Mittehinnatute ja mittesaanute seas oli kõige 
levinumaks puude liigiks liikumispuue.  

Lisaks ilmnes, et inimeste jaotus, kes saab ja kes mitte SRTd näib olevat maakonniti erinev. 
Tulemustest nähtub, et kõige rohkem SRTd saanuid leidub Tartumaal, hinnatuid ja 
mittesaanuid Ida-Virumaal ja mittesaanuid ja mittehinnatuid Lääne-Virumaal. Kuna 
põhjuslikkust on maakondade vaheliste erinevuste puhul keeruline välja tuua, siis tuleks siin 
kirjeldatud andmeid käsitleda laiemas kontekstis, sh tuleks interpreteerimisel arvestada rahvastiku 
tihedust erinevates maakondades, teenuseosutajate olemasolu ja hulka maakonnas, KOVide 
võimekust inimesi teenustele suunata, inimeste endi motivatsiooni ja mobiilsusvõimalusi oma 
maakonna sees ja maakonnast välja teenustele liikuda, maakonna üldist jõukuse taset jpm.  

Tabel 3. SRT võrdlusgruppide kirjeldus (allikas: SKA) 

 
2016−2019 SRTd 

saanud 
(üldkogum) 

2016−2019 SRT 
hinnatud, 

mittesaanud 
(üldkogum) 

SRTd mittesaanud, 
mittehinnatud 

(esinduslik kihtvalim) 

Inimeste arv (n) 12597 1268* 2996 
Vanuse mediaan (2016 a 
seisuga) 

58 54 57 

Mehed : Naised 4843 : 7754 465 : 803 1241 : 1755 
Puude liik määratud 12597 1121 2663 
Levinum puude liik (%) Liitpuue (38%) Liitpuue (28%) Liikumispuue (40%) 
Puude raskusaste määratud 12597 1268 2996 
Levinum puude raskusaste23 Raske (56%) Keskmine (43%) Raske (45%) 
Levinum registreeritud 
elukoht (maakond) (%) 

Tartumaa (21%) Ida-Viru maakond 
(27%) 

Lääne-Viru maakond 
(18%) 

Töövõime või töövõimetuse 
hindamine tehtud24  

7659 917 1596 

                                                 
23 Puude raskusastmed: sügav, raske, keskmine või eitav vastus (raskusastme määramisel). 
24 Vahemikus 2016-2020 SKAs registreeritud inimestel on töövõime hindamise andmed, mis on saadud kahe erineva 
metoodikaga. Töövõimetuse määr (0…100, kus 90-100 viitab täielikule töövõimetusele ehk puuduvale töövõimele ja 0 
- 10 viitab, et töövõimetus on väga madal ehk inimene on töövõimeline) või töövõime olemasolu (O - osaline, P - 
puuduv, T – täielik töövõime). Andmebaasides on kasutatud aga sisestamisel nii numbrilisi kui tähelisi hinnanguid 
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Osalise töövõimega 3554 634 800 
Puuduva töövõimega 4837 246 784 
Hinnatud töövõimeliseks 0 42 12 
Pensioniealised (%)25 5048 (40%) 342 (27%) 1333 (44%) 
Märkus. Arvutused on tehtud SRT võrdlusgruppide kohta nii, et arvestatud on kõige hiljutisemat sihtrühma 
määratlust, nt kui inimene 2016. aastal teenust ei saanud, kuid 2017. aastal sai, siis arvestati ta 
teenusesaajate hulka. Sünniaastate vahemik varieerus 1918. aastast 2003. aastani. *Kordused, st SRTd 
esialgu mittesaanud ja hiljem saanud, on eemaldatud.  

9.2. Teenusele sisenemine: korduvad 
SRT taotlejad ja SRT 

sihtrühmade vaheline liikumine 
Selleks, et sihtrühmi paremini kirjeldada analüüsisime esmalt, kui paljud inimesed liikusid ühest 
kategooriast teise ühe aasta siseselt. Kokku vahetasid aastatel 2016−2019 kategooriat 1219 inimest 
(9% kõigist SRTle hinnatutest), kes liikusid SRTd mittesaanute (negatiivse hinnanguga) grupist SRTd 
saanute (positiivse hinnanguga) gruppi (joonis 6). Kokku 713 (5% kõigist SRTle hinnatutest) juhul 
toimus liikumine SRTd mittesaanute grupist SRTd saanute gruppi sama aasta sees, sh viis inimest 
liikus teenust mittesaanute grupist teenust saanute gruppi kahel erineval aastal. Kokku liikus 
vahemikus 2016−2019 sama kalendriaasta sees 708 inimest SRTle nii, et neid hinnati rohkem 
kui üks kord aastas.  

Selleks, et kirjeldada  SRTle sisenemist, uurisime lähemalt, milline on nende inimeste profiil, keda 
hinnati samal aastal korduvalt ja kes jõudsid lõpuks siiski SRTle. Sellele küsimusele vastamiseks 
vaatlesime eraldi neid, kes said samal aastal nii negatiivse kui positiivse SRT vajaduse hinnangu. Joonis 
7 kirjeldab 708 teenusesaajat (194 meest ja 514 naist), kelle puhul teenuse vajaduse hinnang muutus 
sama aasta sees. Sama aasta sees vähemalt kahel korral erineva SRT vajaduse hinnangu saanud 708 
inimese mediaanvanus otsuste tegemise aastal oli 68 aastat. Neist 34 inimesele oli määratud esindaja 
või eestkostja. Lisaks SRT taotlemisele olid mõned neist inimestest saanud teisi SKA teenuseid, näiteks 

                                                 
segiläbi mõlema tunnuse sees. Eeldus: sisestaja tehtud viga? Kasutasime tähelisi hinnanguid töövõime olemasolu 
hinnangutena ja numbrilisi töövõimetuse määra kirjeldamiseks. Konstrueerisime nii uue tunnuse töövõime indeks, mis 
sisaldas ainult tähelisi hinnanguid, kus numbrilised väärtused kodeerisime vastavalt 90-100 kui P, 10-90 kui O, 0-10 kui 
T). Seega, töövõime hindamise andmed on koondatud kokku kahest allikast. Töövõime sissekannetes esines ka kordusi, 
mil samale inimesele oli määratud erinev töövõime perioodil 2016-2019, siinkohal ei uurinud me kordusi lähemalt.    
25 Aastatel 2016-2019 varieerusid vanaduspensioni ea piirid kuudes vanusest 63 kuni 64 aastat. Kuna andmebaasidest 
päritud andmeid sisaldasid sünniaastat, siis piirdusime analüüsis lihtsustusega, et SRT taotlemisel pensioniealisteks on 
loetud kõik, kes olid SRT otsuse aastal vähemalt 63 aastased. Siin tabelis on 2016. a seisuga inimeste hulk, kes olid 63 
või vanemad.  
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69 said vahemikus 2016−2019 lisaks igapäevaelu toetamise teenust, 37 said töötamise toetamise 
teenust, 33 said toetatud elamise teenust, 15 sai ööpäevaringset erihooldusteenust ja 11 said 
kogukonnas elamise teenust. 

 

Joonis 6. SRTd saanute ja hinnatud, kuid teenust mittesaanute arvud aastatel 2016−2019 (allikas: SKA) 
Märkus. Siniste nooltega on märgitud sama aasta sees toimunud üleminek SRTd mittesaanute grupist SRTd 
saanute gruppi. Aastate vahel toimunud liikumisi ei ole joonisele märgitud. SRTle hinnatute ja saanute arvud 
näitavad igal konkreetsel aastal hinnatute ja saanute arve, st inimesed võivad erinevate aastate lõikes 
korduda.  

Kõige levinumad tervisehädad26 korduvalt samal aastal hinnatute seas olid lihasluukonna- ja 
sidekoehaigused (RHK-10 järgi M-koodid) ning psüühika- ja käitumishäired (RHK-10 järgi F-koodid). 
Siit saab järeldada, et nende inimeste peamisteks häiritud funktsioonideks (RFK kontekstis)27 võisid olla 
peamiselt liikumisega, mõtlemise ja käitumisega seotud funktsioonid (joonis 7). Kokkuvõtteks saab 
siit järeldada, et sama aasta sees korduvalt SRTd taotlenud inimesed olid enamasti 
pensioniealised, kellest mõned olid saanud ka teisi SKA teenuseid ja nende inimeste peamisteks 
terviseprobleemideks olid liikumisega seotud haigused või psüühika- ja käitumishäired.  

                                                 
26 SKAs teenuse saamise aluseks olnud registreeritud põhidiagnoosi järgi. 
27 https://rhk.sm.ee/ RHK-10 järgi haiguste klassifikatsioon. 
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Joonis 7. Perioodil 2016−2019 samal aastal korduvalt hinnatud ja lõpuks SRTd saanud inimeste 
(n=708) põhidiagnooside jaotus  

 

9.3. SRT asjakohasus 

SRT saajate profiil 

Analüüsisime SRT saajate üldkogumi andmeid (2016−2019), et kirjeldada SRTd saanud inimesi ja 
võrrelda SRTd saanute profiili SRT sihtrühma oodatud profiiliga, mida on kirjeldanud SKA. Analüüsi 
kaasasime esialgu kõik andmed28. Järgnevas tabelis (tabel 4) on näha SRT saajate jaotumine SRT 
sihtrühmade vahel aastatel 2016−2019.  

                                                 
28 Sh surmad. Kuna inimene võis surra SRTst mitte tingitud põhjustel nii SRT saamise perioodil kui ka selle järgselt 
teadmata põhjusel, siis ülevaate saamiseks me esialgu surmasid üldkogumi analüüsist välja ei jätnud.  
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Tabel 4. SRT sihtrühmadesse kuuluvate inimeste sagedusjaotus perioodil 2016−2019 

 Pensioniealised Tööealised 
psüühikahäirega 

Tööealised osalise või 
puuduva töövõimega 

Tööealised 
puudega 

2016 4050 2755 1217 46 
2017 3183 2821 1187 68 
2018 2190 2240 846 150 
2019 1049 1918 517 152 
Märkus: tabelis on juhtumite arvud sihtrühmade ja aastate lõikes, st isikud võivad korduda.  

SRT saajate vanus ja puuded 

SRT asjakohasuse üheks indikaatoriks on see, kuivõrd teenust pakutakse neile, kelle jaoks see teenus 
disainitud on. Analüüsist ilmnes, et keskmine SRT saaja on hilises tööeas (keskmine vanus 58 aastat) 
naine (tabel 3), kellel on liitpuue või psüühikahäire (joonis 8).  

SRT peaks aitama inimesel säilitada või parandada iseseisvat toimetulekut (krooniliste) 
tervisepiirangute raamides, mistõttu sobib SRT hästi nii hilisemas tööeas kui ka pensionieas 
inimestele. Liitpuude domineerimine SRT saajate terviseprobleemide seas vastab samuti SRT sisule, 
milleks on mitme spetsialisti teenuse ühendamine üheks kompleksteenuseks. Üldine vanuseline 
jaotus ja puude liikide profiil SRT saajate seas viitab SRT asjakohasusele.  

Viiendik SRTd saanud inimesi on liikumispuudega (20%), mis võib viidata asjaolule, et 
liikumispuudega inimesed vajavad sotsialiseerumisel ja igapäevaeluga hakkamasaamisel 
komplekssemat lisatuge, mistõttu soovivad nad  SRTl osaleda. Kuna liikumispuudega inimestel on 
peamiselt häiritud liikumisega seotud funktsioonid, siis on füsioterapeudi roll selle sihtrühma puhul 
märkimisväärselt tähtsam kui teiste puuetega inimestel. Lisaks, vajalik võib olla ka tegevusterapeudi 
suurem roll liikumispuudega inimeste toetamisel, nt igapäevategevuste ümberstruktureerimisel või 
treenimisel (pesemistoimingud jm). See aga võib luua olukorra, kus SRT raames pakutaksegi 
liikumispuudega inimese ainult füsioterapeudi teenust, mis ei ole alati asjakohane SKA seatud SRT 
eesmärgi saavutamiseks (st iseseisvuse säilitamine või parandamine). Ka intervjuudest ilmnes, et 
sageli pakutakse SRT raames võimlemis- ja spaateenuseid, mis on suunatud eelkõige füüsilise 
võimekuse parandamiseks. Liikumispuudega inimeste mõõdukas osakaal SRT hulgas läheb kokku 
sellega, et füsioterapeudi teenust pakutaksegi SRT kaudu võrdlemisi palju. Seda kinnitavad ka 
intervjuude andmed (vt ptk 10). Nii spetsialistid kui teenusesaajad kirjeldasid, et SRTd hinnatakse 
heaks eelkõige spaa- ja massaaživõimaluste poolest. Need teenused loovad lühiajaliselt inimesele hea 
enesetunde ja suurendavad rahulolu teenusega, samas ei pruugi need otseselt aidata iseseisvat 
igapäevast toimetulekut suurendada. Kuigi, spaa- ja teistel heaoluteenustel võib olla kaudne efekt 
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iseseisvuse toetamisele läbi stressi leevendamise ja une parandamise (nt Yang jt., 2018)29 või 
valutunde vähendamise (Cimbiz jt. 2005)30, mis aitab inimeste iseseisvalt toimetulekule ja uute suhete 
loomisele kaasa. See aga viitab, et inimesed, kes vajavad pigem lõõgastusteenuseid ja 
motivatsiooni ei peaks saama meeskonnateenust, mis sisaldab erialase väljaõppe saanud 
spetsialistide tööaega vaid piisaks ka igakuisest spaa või ujula kasutamise toetusest või 
grupitreeningu toetusest, mis võib mõnede inimeste puhul osutuda odavamaks ja sama 
tõhusaks kui SRT kompleksteenuse pakkumine. Asjaolu, et SRTd saanud liikumispuudega inimesi 
on palju, siis tuleks kaaluda liikumispuudega inimestele eraldi teenuse või toetuse võimaldamist, mille 
eesmärk oleks eelkõige füüsilise võimekuse säilitamine või parandamine ja heaolutunde 
suurendamine. Vajadusel saaks sellele liita SRT, kui inimene on selleks valmis.      

 

Joonis 8. Perioodil 2016−2019 SRTd saanud inimeste sagedusjaotus puuete kategooriate kaupa 

Üheks tähtsaks kriteeriumiks, spetsialistide hinnangul (eelküsitlusest), on SRT asjakohasuse juures 
eelkõige inimese olemas olevad eeldused ja võime iseseisvust saavutada. Küsitav on sügava 
vaimupuudega voodihaige inimese sotsialiseerimine ja iseseisvuse soodustamine läbi SRT. Selle 
eesmärgi täitmiseks võiks kaaluda alternatiivseid teenuseid (nt habilitatsioon, kodukeskkonna 
kohandamine vm). Seega, sügava puudega inimeste osakaal SRTs on tähtis indikaator, kuivõrd 
asjakohane on SRT pakkumine. Sügava puude definitsioonidest lähtudes (puuetega inimeste koja 
järgi31) on „sügav puue on inimesel, kelle igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on 

                                                 
29 Yang, B., Qin, Q. Z., Han, L. L., Lin, J., & Chen, Y. (2018). Spa therapy (balneotherapy) relieves mental stress, sleep 
disorder, and general health problems in sub-healthy people. International journal of biometeorology, 62(2), 261-272.  
30 Cimbiz, A., Bayazit, V., Hallaceli, H., & Cavlak, U. (2005). The effect of combined therapy (spa and physical therapy) on 
pain in various chronic diseases. Complementary Therapies in Medicine, 13(4), 244-250. 
31 https://epikoda.ee/erivajadusega-inimesele/mis-on-puue.  

12; 0,1% 34; 0,2%

2905; 20,3%

5457; 38,2%
930; 
6,5%

143; 1,0%

3555; 24,9%

105; 0,7%
1148; 
8,0%

Keele-ja kõnepuue

Kuulmispuue

Liikumispuue

Liitpuue

Muu

Nägemispuue

Psüühikahäire

Puudub

Vaimupuue



 

65 
 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse tulemuslikkuse hindamine 

täielikult takistatud”. See tähendab, et juhul kui takistusi pole võimalik SRT kaudu leevendada, siis 
tuleks enne iseseisva toimetuleku soodustamist tegeleda inimese seisundi või keskkonna 
soodustamisega, nii et ühiskonnas osalemine muutuks võimalikuks. See viitab nö SRTle eelneva 
teenuse vajadusele, mis oleks asjakohane neile, kellel puudub esialgu võimalik oma iseseisvat 
toimetulekut ise treenida (ka mitte koduses keskkonnas).   

Analüüsist ilmnes, et perioodil 2016−2019 SRTd saanute seas oli küll kõige enam levinud raske puue, 
kuid valimisse sattunud sügava puudega inimestest ligi 90% olid saanud SRTd, kellest vaid väga väike 
hulk (96 inimest) olid hinnatud ja SRTd mittesaanud. Samas, nii raske kui keskmise puude 
raskusastmega inimeste seas oli hinnatud ja mittesaanute osakaal peaaegu poole suurem (joonis 9). 
Eitava vastuse saanute sekka kuulusid nii need, kellel oli määratud psüühikahäire kui need, kellel oli 
alanenud töövõime, mistõttu võisid nad siiski teenust saada. Siit saab järeldada, et kuigi näiliselt 
vastab puude olemasolu SKA kirjeldatud teenuse sihtrühma kriteeriumile, siis sügava puudega 
inimese jaoks ei pruugi SRT asjakohane olla.  

 

Joonis 9. Puude raskusastmete jaotus SRT võrdlusgruppides 

SRT saajate tervislik seisund 

SRT saajate põhidiagnooside uurimine aitab mõista peamiseid terviseprobleeme ja funktsioonide 
häireid, mis sihtrühmal esinevad. Pooltel aastatel 2016−2019 SRTd saanutest oli psüühika- või 
käitumishäire (joonis 10). Väga levinud olid ka lihasluukonna ja sidekoehaigused.  

Surmade suur osakaal SRTd saanute seas kirjeldab SRT saajate terviseseisundit. Aastatel 2016−2021 
suri kokku 1155 teenusesaajat (sh need, kes võisid andmebaasides olla märgitud mittesaanuteks, kuid 
olid samal või järgnevatel aastatel vaatlusperioodil siiski teenust saanud) ehk peaaegu iga kümnes 
vahemikus 2016−2019 SRTd saanud inimene. Kuna teenusesaajate seas on väga raskete 
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terviseprobleemidega inimesi ja vanemaid inimesi, siis ei ole teenusesaajate kõrge suremus üllatav. 
Samas, teenuse pakkumise eesmärk on tulevikku vaatav. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on, et inimene 
säilitaks oma seisundit või parandaks seda SRT jooksul. Väga suur surmade hulk võib viidata 
teenuse mitteasjakohasele pakkumisele, inimestele, kelle puhul võiks abi olla mõnest teisest 
sotsiaal- või meditsiiniteenusest. Samuti raskendab teenusesisene suremus teenuse pikaajalise 
mõju hindamist.  

 

 

Joonis 10. SRTd saanud inimeste tervislik seisund (RHK-10 järgi) 
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Sihtrühma profiili muutused: ajaline dünaamika aastatel 
2016−2019 

Vanuse langus 

Kuna alates 2016. aastast muutus rehabilitatsiooniteenuste pakkumise korraldus ja eelduslikult ka sisu 
Eestis ning toimus mitmeid teisi sotsiaal- ja tööturuteenuseid puudutavaid ja haldusalaseid 
ümberkorraldusi, siis tuleks vaatlusalusel perioodil kirjeldada ka sihtrühma profiili dünaamikat ajas.   

Aastatel 2016−2019 on teenusesaaja vanuse mediaan sujuvalt langenud 62 eluaastalt 55 eluaastale, 
kuid jääb siiski tööea ülemise piiri lähedale. Vananemine on seotud krooniliste haiguste 
ägenemisega32, mis võib põhjustada sotsiaalset isolatsiooni ja vähendada iseseisvat toimetulekut. Üle 
65-aastastel inimeste seas on varasemate uuringute järgi 80% mõni krooniline haigus ja 50% on neid 
vähemalt kaks33. Seega, vanuse kasvades, mitme erineva terviseprobleemi kombinatsioonis võib 
tekkida vajadus SRT järele. See viitab asjaolule, et vanus ei peaks olema SRT puhul 
diskrimineerivaks tunnuseks vaid pigem on ootuspärane, et SRTd pakutakse ka vanemaealistele, 
kellel esineb rohkem kompleksseid probleeme, mis takistavad neil igapäevaselt toime tulla. 
Vanemaealistel puudub ligipääs TRTle, mistõttu oleks ootuspärane, et alates 2016. aastast SRTd 
saanute vanus pigem kasvaks. Trend on aga vastupidine (joonis 11). See võib viidata kasvavale 
nooremate inimeste aktiivsusele ja teadlikkusele SRT taotlemisel. Kuid võimalik on ka hindajate kalle 
– valida teenusele „tublimaid“, kes võiksid SRTst kõige rohkem kasu saada. Viimast toetavad 
intervjuudest ilmnenud SRT hindamisel osalenute kogemused, kes arvavasid ise, et pensioniikka 
jõudes ei saanud nad enam SRTd oma vanuse tõttu. Kuna SRT tulemuslikkus Eestis on olnud küsitav 
ning seda on teadvustanud ka mitmed SRTd pakkuvad ja korraldavad spetsialistid kui ka SRT 
konsultandid, kes hindamisi läbi viivad, siis võib oletada, et SRT hindamine on aastatel 2016−2019 
muutunud konservatiivsemaks. Teenusesaajate keskmine vanus on langenud. 

                                                 
32https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3340492/#:~:text=It%20has%20been%20well%20established,50%25
%20have%20at%20least%20two  
33 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3340492/  
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Joonis 11. A: teenusesaajate surmad perioodil 2016−2020 (täisaastatel); B: teenusesaaja 
mediaanvanus aastatel 2016−2019 
Märkus A osa juurde: 2020. aastal algas COVID-19 pandeemia. Märkus B-osa juurde: vanus on arvutatud 
iga aasta kohta eraldi.  

Surmade arvu kasv  

Teenusesaajate seas kasvas surmade arv (vt joonis 11 ja vrdl joonis 6, kus on kirjeldatud 
teenusesaajate arvu langustrendi) juba enne 2020. aastat.  Paradoksaalselt, samal ajal kui 
teenusesaajate koguarv oli langustrendis. 2020. aastal jätkus surmade kasvutrend, kuid mitte järsu 
tõusuga, mida võiks COVID-19 pandeemiast tingitult eeldada. Surmade kasvu ja vanuse langust võib 
aidata selgitada puude raskusastme määramise metoodika muutus, kust diagnoosipõhiselt 
määratluselt mindi üle puudega toimetuleku hindamisele (kuivõrd puue takistab tegevust). Seetõttu 
võis sama puude raskusastmega inimesel olla senisest raskem haigus, kuid kui see igapäevaelu ei 
takistanud, siis puude raskusastet hakati määratlema pigem madalamale tasemele. Samuti võis rolli 
mängida  tööalase rehabilitatsiooni teenuse kasutuselevõtt, mistõttu „tublimad“ suunati pigem TRTle, 
SRT asemel. Surmade üsna suur arv teenuse saamise perioodil on murettekitav, kuna teenusele peaks 
siiski jõudma inimesed, kelle tuleviku väljavaade on senisest iseseisvam toimetulek. Vanus ei tohiks 
olla välistavaks kriteeriumiks, kuid arvestada tuleks eesmärkide saavutamise realistlikkust ja inimese 
tervislikku seisundit. Juhul kui inimene vajaks pigem haiglaravi või kiire letaalse kuluga haigusega 
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toimetuleku toetamist, siis tuleks kaaluda vastavate teenuste võimaldamist neile, kes seda vajavad.  
SRT ei asenda haiglaravi. 

Terviseprofiil on püsinud sarnane 

Teenusesaajate tervislik seisund on püsinud aastatel 2016−2019 sarnane (joonis 13). Läbi aastate on 
SRTd saanute seas levinud eelkõige liitpuue (joonis 12) ja psüühika- ja käitumishäired (põhidiagnoos 
SRT saamisel). Vaimupuudega inimeste osakaal oli suurem aastatel 2017−2018.  

 

Joonis 12. SRTd saanute sagedusjaotus puude liikide kaupa aastatel 2016−2019 
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Joonis 13. SRTd saanute sagedusjaotus diagnooside kaupa aastatel 2016−2019 
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Teenusesaaja elukoha ja teenusepakkuja asukoha 
kattuvus 

Veel üheks SRT asjakohasuse näitajaks võib pidada seda, kuivõrd kättesaadav on olnud teenus 
inimesele tema elukoha vahetus läheduses. Teenusepakkuja (st ka teenuse asukoha) valib klient ise. 
Kokku 7523 inimest (45% kõigist teenusesaajatest) said teenust samas maakonnas, kus nad elasid. 
Enamus (10857, 64%) käisid teenusel mõnes teises maakonnas. Arvestades, et SRT peaks olema 
inimese elukoha lähedal, et võimaldada lihtsat ja iseseisvat teenusele liikumist, siis saab öelda, 
et SRT ei ole teenusepakkujate ja teenusesaajate asukohtade erinevuse tõttu üle-Eestiliselt täiel 
määral asjakohaselt pakutud. Igale teenusele liikumisega kaasneb kulu (transpordikulu inimesele 
või riigile) ja võib suureneda hoolduskoormus seoses lähedaste kohaletoimetamisega.  

Uurisime, kuivõrd oli võimalik teenusel osaleda oma elukohajärgses maakonnas. Ilmnes, et erinevates 
maakondades oli teenusepakkuja ja teenusesaaja asukohtade sobivus erinev. Järgnevas tabelis (tabel 
5) on kirjeldatud, kui mitu inimest said teenust aastatel 2016−2019 oma elukohajärgses maakonnas 
ja kui paljud pidid sõitma maakonnast väljapoole teenusepakkuja juurde. Tähtis on märkida, et 
tegemist on SKAs registreeritud elukoha (ehk Rahvastikuregistriga identne) ja teenusepakkujate 
registreeritud asukoha andmetega, mis ei pruugi täiel määral vastata tegelikkusele, kuid võimaldab 
anda hinnangu. Maakondade võrdluseks ja visualiseerimiseks koostasime asukoha sobivuse indeksi 
iga maakonna kohta (kokkusobivate ja mittekokkusobivate juhtumite suhtarv)34. Tabelile järgnevalt 
jooniselt (joonis 14) on näha, et Harjumaal, Pärnumaal ja Saaremaal oli SRT saajate elukoha ja 
teenusepakkuja asukoha sobivuse indeks suurim. Hiiumaal oli aga asukoha sobivuse indeks 
kõige madalam. Üheks põhjuseks on kindlasti teenuse kättesaadavus (nt Hiiumaal ei ole kohapeal 
SRT osutajat), mõnedes maakondades on teenuseosutajaid rohkem ja mõnel juhul on maakonna piiril 
elaval inimesel lihtsam liikuda teise maakonda kui sama maakonna teisele poole teenust saama. 
Samuti võib rolli mängida see, kuivõrd tuntud on teenuseosutajad. Ka intervjuudest ilmnes, et 
mõningaid tuntumaid teenuseosutajaid eelistatakse seetõttu, et inimesed on neist, kas meedia 
vahendusel või suusõnaliselt varasemalt kuulnud. Vähem tuntud teenuseosutajad jäävad seetõttu 
varju.  

Seega kättesaadavus iseenesest ei seleta ka asjaolu, miks enim SRT saajaid elab Tartumaal, nagu 
selgus eespool kirjeldatud analüüsist (vt tabel 3). Siit saab järeldada, et Tartumaal on SRT saajaid enim, 
sest ka rahvastiku tihedus on suurem, kuid ka lisaks on teada, et elukoha lähedal SRT pakkujate 
olemasolu võib parandada teadlikkust teenuse olemasolust, mis soodustab  SRTl osalemist nii 

                                                 
34 A - Mitmel inimesel oli võimalik saada teenust oma elukohajärgses maakonnas? B - Mitmel inimesel tuli teenusele 
liikuda kodumaakonnast väljapoole? Asukoha kokkulangevuse indeks A jagatud Bga. Varieerub 0 kuni … . Mida väiksem 
indeks seda väiksem on asukoha kokkulangevus. Väärtused alla nulli viitavad sellele, et enamus inimesi maakonnast 
pidid liikuma väljapoole teenust saama, väärtused üle nulli viitavad sellele, et enamus inimesi said teenust oma 
kodumaakonnas, 1 – maakonnast väljaliikujaid ja maakonnas teenusesaajaid oli võrdselt.  
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kodumaakonnas kui ka maakondade vahelist liikumist. Tartumaa esile kerkivusel SRT saanute 
absoluutarvus on palju erinevaid põhjusi.   

Tabel 5. Oma kodumaakonnas SRTd saanud ja maakonnast välja teenust saama liikunud 
teenusesaajate arvud 

 
Teenusesaaja elukoht kattus 

teenusepakkujaga 
Teenusesaaja elukoht ei kattunud 

teenusepakkujaga  
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Saare mk 108 205 111 63 79 104 88 64 
Harju mk 1083 910 751 807 441 394 360 284 
Ida-Viru mk 642 519 448 323 387 396 331 198 
Pärnu mk 258 269 183 148 131 108 94 71 
Tartu mk 1416 1079 591 353 761 650 468 188 
Põlva mk 324 262 144 65 297 243 150 65 
Viljandi mk 227 175 93 3 200 221 261 213 
Jõgeva mk 35 16 16 11 404 325 230 99 
Järva mk 90 74 85 40 74 71 66 38 
Rapla mk 6 5 7 4 106 84 69 46 
Valga mk 36 32 37 17 434 377 204 93 
Võru mk 342 289 270 198 265 247 225 119 
Lääne-Viru mk 74 64 49 58 149 193 157 88 
Lääne mk 12 3 4 14 84 75 62 28 
Hiiu mk 

    
16 15 15 17 

Märkus: punaselt on tähistatud aastate kaupa need maakonnad ja arvud, mis viitavad teenusesaaja 
väljaliikumisele kodumaakonnast SRT teenuseosutaja juurde mõnes teises maakonnas. Neis maakondades 
eelistavad inimesed pigem minna mujale teenust saama, kas teenuseosutaja puudumise tõttu, isiklikul soovil 
või muudel põhjustel. 
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Joonis 14. Teenusesaaja ja teenusepakkuja asukohtade kattuvus Eesti maakondades aastatel 
2016−2019 kokku 
Märkus: asukoha sobivuse indeks viitab elukoha maakonnas SRTd saanud inimeste ja elukohast väljaspool 
SRTd saanute jagatisele. Mida suurem on indeksi väärtus (tumedam), seda parem asukoha sobivus. Harjumaal 
oli vaadeldud perioodil asukoha sobivus parim (vt ka tabel 5).  

Kõige suuremad tõmbekeskused, kuhu inimesed teenuseid saama liiguvad on Harjumaa, 
Tartumaa, Pärnumaa ja Võrumaa. Teenuseosutajate registreeritud asukoha ning inimeste 
registreeritud elukoha andmetel uurisime maakondade vahelisi liikumisi (vt joonis 15). Siit on näha, et 
Ida-Virumaalt liigutakse pigem teenuseid saama Võrumaale, Harjumaalt – Pärnumaale ja Tartust – 
Võrumaale, Saaremaalt – Harjumaale. Kuna kasutasime siin vaid registreeritud andmeid, mitte 
reaalelulisi mobiilsuse andmeid, siis on tegemist vaid hinnanguga ja seda tuleb tulemuste 
tõlgendamisel arvestada. (Tegelikke inimeste elukohti ja ka teenusepakkujate teenuse osutamise 
asukohti selles uuringus me välja ei selgitanud.) 
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Joonis 15. SRTd saanute mobiilsus Eestis aastatel 2016−2019: teenusesaajate peamised 
liikumistrajektoorid elukohast teenusepakkuja juurde  

SRT maht ja kestus SRT sihtrühmade lõikes 

SRTd pakuti aastatel 2016−2020 12 597 inimesele. Kokku pakuti kõikide spetsialistide teenuseid (välja 
on siit jäetud majutuskulu ja sõidukulu teenused, koodid 3001 ja 3002 ) 614 415 teenusetunni mahus. 
Seega, keskmiselt osales teenusesaaja teenusel nelja-aastase perioodi jooksul ligikaudu 49 tundi 
kokku. Teenusel sai osaleda korduvalt sama aasta sees või mitmel aastal järjest. Keskmiselt kestis üks 
teenuse periood (see aeg, mille alusel arve esitati) ligi kaks nädalat (15 päeva, varieerus vahemikus 1 
kuni 324 päeva). See periood võis aga sisaldada näiteks vaid paari teenusetundi või mitukümmend 
teenuse tundi, kuna teenusel viibimise periood on siin arvestatud arvetel märgitud kuupäevade järgi. 
Samas, teenusel osalemise perioodi saab vaadelda siiski teenusel „viibimisega“, sest inimene pidi sel 
perioodil käima vastuvõttudel, oli kaasatud, võimalik, et tegi sel perioodil rohkem koduseid harjutusi 
(mõtlemise või liikumisega seotud harjutused jm).  

Uurisime ka SRT mahtu ja kestust sihtrühmade lõikes. Kuna SRT sihtrühm võis muutuda erinevatel 
aastatel, aga ka aasta sees, siis on siia analüüsi kaasatud juhtumite arvud iga aasta ja sihtrühma 
kategooria kohta konkreetsel aastal (st mõned inimesed võivad korduda sama aasta sees või aastate 
vahel). Analüüsist ilmnes, et aastatel 2016−2019 vahetas SRT sihtrühma kokku 301 inimest, nt esimesel 
korral sai inimene SRTd, sest oli tööealine ja tal oli puuduv töövõime, kuid järgmisel aastal sai ta SRTd, 
sest oli saanud pensioniealiseks ning tal oli puue. Korduseid esines ka sama aasta sees. Seega, siin 
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kirjeldatud andmed sisaldavad korduvaid isikuid. Neilt tehtud arvutused on konkreetse aasta ja 
sihtrühma kohta. Tabel 6 kirjeldab SRT mahtu peamiste sihtrühmade ja aastate kaupa ning seda 
täiendab joonis 16. On näha, et aastatel 2016−2019 on teenuste mahud inimese kohta püsinud 
stabiilsed. Selgelt eristuv on aga tööealiste psüühikahäiretega inimeste grupp, kes on teenust saanud 
poole rohkem kui teised SRT sihtrühmad. Tähtis on märkida, et sellel rühmal on ka kõrgeim riikliku 
finantseerimise limiit kalendriaastas, mida on võimalik teenuse saamiseks kasutada. Tabelist (tabel 6) 
on näha, et teenuste mahud on pensioniealiste puhul aasta-aastalt langenud, ka tööealiste 
psüühikahäiretega inimeste sihtrühmas on teenuste maht kokku mõnevõrra langenud, kuid 
teenusetundide arv iga isiku kohta on 2018. ja 2019. aasta võrdluses pigem tõusutrendis: ühe inimese 
kohta kulutati 2018. aastal 39 ja 2019. aastal 49 teenusetundi. Kirjanduse põhjal saab öelda, et selline 
teenusel osalemise aastane maht on psüühikahäirega inimese jaoks asjakohane. Mõtlemisprotsesside 
ja käitumise muutmine on ajakulukas. Üldiselt on teada, et traditsiooniline kognitiiv-käitumisteraapia 
(KKT) kestab keskmiselt 12−20 seanssi35 (iga seansi kestus ligikaudu üks tund), lisandub spetsialisti 
ettevalmistustöö. Kui SRT käigus seatakse eesmärgiks käitumise või mõtlemise muutmine terapeutilise 
sekkumisega, siis võib KKT olla üheks sekkumisvõimaluseks. Seega võib 49 teenusetundi olla ka ainult 
psühholoogi teenusele kuluv aeg. Seega saab järeldada, et kui lisanduks ka teiste spetsialistide 
töötunnid, siis SRT maht psüühikahäirega inimese kohta on olnud pigem madal kui kõrge.  

Tabel 6. SRT kogumaht teenusetundides SRT sihtrühmade kaupa igal täisaastal perioodil 2016−2019 
kokku 

 
Pensioniealised 

Tööealised 
psüühikahäirega 

Tööealised osalise või 
puuduva töövõimega 

Tööealised 
puudega 

2016 61889 117610 23969 746 
2017 48883 124161 18529 1010 
2018 30891 86235 12279 2264 
2019 17875 94308 9647 2781 

Märkus: esmalt leidsime iga inimese kohta aastas saadud teenuste mahu kogusumma (kõik saadud SRT tunnid 
kokku) ja seejärel arvutasime iga aasta ja iga sihtrühma kohta teenusetundide kogusumma. 

                                                 
35 https://www.health.harvard.edu/blog/intensive-cbt-how-fast-can-i-get-better-2018102315110  
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Joonis 16. SRT keskmine maht (tundides) inimese kohta aastas SRT sihtrühmade kaupa 

Joonis 17 näitab, millistest spetsialisti- ja meeskonnateenustest koosnes SRT aastatel 2016−2019 ja 
millised olid erinevate osutatud teenuste osakaalud SRT kogumahust igal aastal. Jooniselt on näha, et 
aastatel 2016−2018 moodustasid kõige suurema osa SRT kogumahust sotsiaaltöötaja individuaal- ja 
grupiteenused (koodid 2004, 2006), õe pereteenus (kood 2026) ja rehabilitatsiooniprotsessis osalemine 
ja juhendamine (kood 1002). 2018. augustist muutus rahastatavate teenuste struktuur, nii et alates 
01.08.2018 kadusid pereteenused ja eraldi hindamise ja protsessi jälgimisega seotud teenused T1001, 
T1002, T1003, mis liideti üheks teenuseks T1001. 2019. aastal moodustasid kõige suurema osa SRT 
kogumahust tegevusterapeudi individuaalteenus (kood 2003), sotsiaaltöötaja grupiteenus (kood 
2006), psühholoogi individuaal- ja grupiteenused (koodid 2010 ja 2012) ja õe pereteenus (kood 2026). 
Seega, 2019. aastal suurenes mõnevõrra psühholoogi ja tegevusterapeudi teenuste osa SRTst ja 
vähenes sotsiaaltöötaja teenuse osakaal. Sihtrühma tervisliku seisundi kirjelduste järgi (vt joonis 10) 
saab öelda, et teenuse struktuuris toimunud muutused vastasid vähemalt osaliselt sihtrühma 
vajadustele, kuna 2019, aastal oli psüühika- ja käitumishäiretega inimeste hulk kõigist SRTd saanutest 
mõnevõrra suurem kui varasematel aastatel, mis põhjendab psühholoogi ja tegevusterapeudi teenuste 
osakaalu kasvu. SRT raames on püsinud võimalus pakkuda väga erinevaid kombinatsioone 
spetsialistide teenustest, mis on asjakohane, arvestades SRT sihtrühma heterogeensust (väga 
varieeruv vanus, puude liik ja raskusaste, tervislik seisund, geograafiline asukoht jm).  
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Joonis 17. SRT kompleksteenus aastatel 2016−2019: spetsialistide ja meeskonna teenuste osakaal SRT 
kogumahust iga aasta kohta  

Koodide selgitus: T1001 hindamine ja teenuse planeerimine, T1002 Rehabilitatsiooniprotsessis osalemise 
juhendamine ja võrgustikutöö, T1003 Rehabilitatsioonitulemuste hindamine, T2001 füsioterapeut 
individuaalteenus, T2002 füsioterapeut grupiteenus, T2017 füsioterapeut pereteenus, T2003 tegevusterapeut 
individuaalteenus, T2018 tegevusterapeudi pereteenus, T2016 tegevusterapeut grupiteenus, T2019 
loovterapeut individuaalteenus, T2020 loovterapeudi pereteenus, T2021 loovterapeut grupiteenus, T2004 
sotsiaaltöötaja individuaalteenus, T2005 sotsiaaltöötaja pereteenus, T2006 sotsiaaltöötaja grupiteenus, T2007 
eripedagoog individuaalteenus, T2008 eripedagoogi pereteenus, T2009 eripedagoog grupiteenus, T2010 
psühholoog individuaalteenus, T2011 psühholoogi pereteenus, T2012 psühholoog grupiteenus, T2013 
logopeed individuaalteenus, T2014 logopeedi pereteenus, T2015 logopeed grupiteenus, T2022 
kogemusnõustaja individuaalteenus, T2023 kogemusnõustaja pereteenus, T2024 kogemusnõustaja 
grupiteenus, T2025 õde individuaalteenus, T2026 õe pereteenus, T2027 õde grupiteenus, T2028 arst 
individuaalteenus, T3001 Ööpäevaringne majutusteenus, T3002 Sõidukulude hüvitamine teenuseosutajale 
seoses isikule teenuse osutamisega.  
Märkus. Teenuste hinnastamises toimus 2018. aastal muutus: alates 01.08.2018 kadusid pereteenused ja 
teenused T1001, T1002, T1003 liideti üheks teenuseks T1001. 
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SRTd saanute ja mittesaanute osalemine SRT sarnastel 
sotsiaal- ja tööturuteenustel 

Tööalane rehabilitatsioon on üks teenustest, mis kattub teenuse sisu kirjelduse poolest kõige enam 
SRTga. Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk aga on spetsiifilisem36. Sarnaselt  SRTle on eesmärgiks 
inimese iseseisvuse toetamine ja iseseisva toimetuleku parandamine, kuid eelkõige eesmärgiga liikuda 
tööturule või püsida tööturul. SRT ja TRT sihtrühmade definitsioonid on samuti mõnevõrra teineteist 
välistavad. TRT teenusesaajad peaksid olema võimelised töötama (puuduva töövõimega inimesed ei 
saa TRTd) ning peavad olema hõivatud või otsima tööd (st töötuna arvele võetud töötukassas). Mõned 
SRT sihtrühma liikmed võiksid saada tegelikult TRTd. See mõte kerkis esile ka tegevuskavade 
kokkuvõtteid analüüsides. Mitmetes kokkuvõtetes oli kirjeldatud teenusesaaja eesmärke, mis sisaldasid 
tööle saamist, töötamiseks ettevalmistamist (õpingute või tegevuste harjutamise kaudu). Siit järeldub, 
et TRT ja SRT vaheline liikumine peaks olema väga paindlik, et mõlemad teenused oleksid 
vajaduspõhised ning täidaksid oma eesmärki. Vastasel juhul võib SRT raames osutatu suurel määral 
kattuda TRTga ning olla näiliselt asjakohatu, kuigi teenuse raames on tegevused lähtunud just inimese 
vajadustest. 

Uurisime, kui paljud SRTd saanutest olid aastatel 2016−2019 saanud ka TRTd . Selgus, et vaid 25 SRTd 
saanud inimest olid saanud selles ajavahemikus mõlemat teenust. SRTle hinnatud ja mittesaanute seas 
oli 16 inimest, kes olid saanud TRTd ja SRTle mittehinnatud ja mittesaanute valimisse sattus viis inimest, 
kes olid TRTd saanud. Siit saab järeldada, et vaatlusalusel perioodil (2016−2019) olid SRT ja TRT 
hästi eristuvad ning teenuselt teenusele liikumist oli vähe. Kui teenuste vaheline liikumine muuta 
tulevikus paindlikumaks ning soodustada teenuse saamise jooksul pidevalt andmevahetust inimese 
seisundi muutuste kohta, eesmärkide muutuste kohta ja edusammude kohta SKA ja töötukassa vahel 
võib kasu teenusesaajatele olla suurem, sest nii saaksid inimesed, kes SRT asemel vajavad tegelikult 
TRTd liikuda kiirelt üle teisele teenusele ja vastupidi. See väljenduks ka SRT kui TRT tulemuslikkuses.  

Uurisime lähemalt, milline oli SRTd ja TRTd saanute (n=25) teenuselt teenusele liikumise ajaline 
järgnevus. Andmetest nähtus, et kõigil juhtudel, mil inimesed olid saanud nii SRTd kui TRTd, oli 
toimunud liikumine SRTlt TRTle, mitte vastupidi. SRT spetsialistide ja ekspertide intervjuudest 
selgus, et tegelikkuses leiab aset ka vastupidiseid liikumisi, kus TRT raames on avastatud, et inimene ei 
suuda tööturule naasta ning vajaks tegelikult SRTd. Sellisel juhul on spetsialistide sõnul püütud TRT 
raames pakkuda neile inimestele tuge igapäevaeluga toimetulekul, et soodustada iseseisvust, isegi kui 
see pole otseselt töötamisega seotud.  

SRTlt TRTle liikumist võib tõlgendada mitmeti. Kui SRT aitas inimesel iseseisvuda nii, et inimene oli 
pärast SRTd valmis ja võimeline tööle naasma, siis näitab see SRT positiivset mõju. Samas, nii 

                                                 
36 https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon.  
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intervjuudest kui ka tegevuskavade kokkuvõtetest ilmnes, et sageli olid inimesed pigem sattunud 
valele teenusele, kuna tegelik eesmärk oli seotud tööle naasmisega, kuid sellega SRT raames esialgu 
ei tegeletud. Seega, liikumine SRTlt TRTle võib viidata õige teenuse otsingule. Kuna vajaduste 
hindamisel võib ilmneda mittesobivale teenusele suunamist ja inimese vajadused võivad ajas 
muutuda, siis on SRT ja TRT vaheline liikumine loomulik ning peaks olema pigem soodustatud 
kui takistatud. 

9.4. SRT eesmärgipärasus 
SRT peamine eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku soodustamine ja parandamine. Eesmärgid 
sõnastatakse SRT alguses ning nende täitmine peaks toimuma SRT jooksul. SRT kokkuvõte peaks 
sisaldama SRT eesmärki ja infot selle täitumise kohta. Eesmärgi sõnastus ja selle täitmine on üks 
tähtsamaid SRT tulemuslikkuse indikaatoreid, kuna kirjeldab otseselt seda, kuidas SRT oodatav tulemus 
määratleti ning kas see ka saavutati. Igal inimesel on SRTs spetsiifilisemad eesmärgid, mille suunas SRT 
raames tegeldakse. Selleks, et uurida erinevate eesmärkide kattuvust, eesmärkide sõnastamist ja nende 
täitumiseni jõudmist viisime esmalt läbi sisuanalüüsi. Eesmärgipärasuse kvantifitseeritavad indikaatorid 
defineerisime sisuanalüüsi tulemusena tegevuskavade kokkuvõtetest (D-osadest). Kokku analüüsisime 
185 SRTd saanute kiht-juhuvalimisse sattunud inimese kohta koostatud kokkuvõtet (tekstifaili). See 
valim on esinduslik SRTd saanute peamiste sihtrühmade (puudega inimesed, psüühikahäirega 
inimesed, pensionärid, tööealised) ja Eesti regioonide suhtes. Valimisse kaasatud juhtumid olid erineva 
tegutsemisvormiga asutustest (OÜ-d, MTÜ-d, SA-d), arvestades sealjuures ka tegevusmahtu (st et 
oleks nii suuremaid haiglaid kui väiksemaid erapraksiseid ja ühendusi).   

Analüüsist ilmnes, et eesmärk oli sõnastatud (osaliselt või täielikult) vähemalt 90% analüüsitud SRT 
kokkuvõtetes. 10% juhtudest ei olnud eesmärki sõnastatud. Eesmärkide sõnastuste kvaliteet oli väga 
erinev. Mõningatel juhtudel kirjeldati eesmärgina spetsialisti eesmärke ja tegevusi mitte kliendi enda 
eesmärke, milleni SRT käigus peaks jõudma (nt “Teha koostöös Kliendiga talle arusaadavaks reh. 
eesmärk ja sisu ja aidata tal jõuda sobivate teenusteni”). Mõnedel juhtudel sõnastati eesmärk kui 
teenuse pakkumine (nt “Pakkuda rehabilitatsiooniteenust”). SRT oodatava mõju kirjeldus peaks aga 
sisalduma eesmärgis nii, et seda oleks võimalik teenuse läbimise järgselt kontrollida, kas tulemuseni 
jõuti või mitte. Seda nõuab ka Sotsiaalkaitseministri määrus nr 69 („Rehabilitatsiooni eesmärk ja tulemus 
peab olema isikukeskne, mõõdetav“). Üheks viisiks eesmärke mõõdetavalt sõnastada on lähtuda SMART 
meetodist37, mille järgi peaksid eesmärgid olema järgmiste tunnustega: 

1. Täpsed – kindla valdkonna kohta, nt konkreetse seisundi või funktsiooni kohta (specifity) 
2. Mõõdetavad – peaks saama hinnata, kuivõrd toimus muutus konkreetses funktsioonis 

(measurable) 

                                                 
37 Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review, 70(11), 
35–36.  
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3. Omistatavad konkreetsele inimesele – eesmärk peaks SRT puhul kirjeldama kliendis 
toimuvaid muutuseid, mitte spetsialisti (assignable) 

4. Realistlikud – tuleks seada eesmärk, mida teenuse pakkumise jooksul on võimalik saavutada 
(realistic) 

5. Ajastatud – millise aja jooksul eesmärgini jõutakse (time-related) 

Mõnedes kokkuvõtetes olid eesmärgid sõnastatud mõõdetavalt ja sisaldasid kirjeldust iseseisva 
toimetuleku parandamiseks (nt “Klient X liigub aasta pärast väiksemate valudega, ta on kaalust alla 
võtnud ja liigub iseseisvamalt”). Enamasti olid aga eesmärkide sõnastused mittemõõdetavad ning 
kirjeldasid pigem teenust või spetsialisti tegevusi, mitte oodatavaid muutuseid, mida need 
tegevused peaksid esile kutsuma teenusesaajas. Vaid 41% analüüsitud kokkuvõtetest sisaldasid 
oodatava mõju kirjeldust, ligi kolmandikul juhtudest oli see kirjeldatud vaid osaliselt ning viiendik 
kokkuvõtetest ei sisaldanud SRT oodatava mõju kirjeldust. Seega, iga viienda SRTd saanud inimese 
kohta ei olnud võimalik anda hinnangut, kas eesmärk täideti või mitte. Järgneval joonisel (joonis 18) 
on näha, et 67% juhtudest oli eesmärk täidetud osaliselt ja 13% juhtudest oli SRT raames jõutud 
eesmärgi täitumiseni. Umbes 10% juhtudest, mil eesmärk oli sõnastatud – ei täidetud seda (osaliselt 
ega täielikult). Kokkuvõtteks järeldub siit, et SRTs seatud eesmärkide täitumine SRT käigus on 
pigem madal. Eesmärke täidetakse osaliselt. Tähtis on rõhutada ka D-osade andmete puudulikkust, 
mis mõjutab eesmärgipärasuse hindamise võimalikkust.  

Lisaks eesmärgi ebaselgetele sõnastusele võib üheks põhjuseks, miks eesmärkide täitumiseni ei jõuta 
olla SRT madal asjakohasus. Kui teenust ei pakuta asjakohaselt ehk ei pakuta neile, kellel on tarvis ja 
sellisel moel, mis on vajalik ja sobilik, siis isegi kui eesmärgid sõnastatakse, ei ole võimalik neid, kas 
teenusesaaja profiilist (nt väga sügav puue), asukohast (teenusesaaja elab kaugel) või teenuse piiratud 
mahu tõttu täiel määral saavutada. 

 

Joonis 18. SRT eesmärgi täitumine aastatel 2016−2019 SRTd saanutel (tegevuskavade D-osade 
analüüsist) 
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Uurisime ka seda, kuivõrd oli kokkuvõtetes kasutatud võrreldavaid numbrilisi hinnanguid või 
hinnanguid, midas saab lihtsasti ümber kodeerida numbrilisteks väärtusteks. Numbrilisi hinnanguid 
(sh RFK koode) oli kokkuvõtetes kasutatud väga vähe. RFK koode oli mainitud vaid kahes 
kokkuvõttes. Muid numbrilisi hinnanguid (nt kliendi enda hinnatud valu skoor SRT alguses ja lõpus) oli 
kasutatud ligi umbes 21% kokkuvõtetest (joonis 19).  

 

Joonis 19. Mõõdetavate ja võrreldavate (numbriliste) hinnangute kasutamine SRT tulemuslikkuse 
kokkuvõtetes 

Enamikel juhtudest (ligi 70%) soovitati SRTl jätkata, mis viitab asjaolule, et teenuse maht ei olnud 
enamikul juhtudest piisav. Spetsialistid olid kirjeldanud ka muid soovitusi, mida teenusesaaja peaks 
pärast teenust järgima. Samas, intervjuudest ilmnes, et SRT tulemust ega ka tulevikku vaatavaid 
soovitusi enamasti teenusesaajale ei kommunikeerita. Seega, võimalik, et need jäävad soovitustena 
kirja vaid D-osadesse. 

Lisaks kvantifitseerisime SRT tulemuslikkuse hinnangu nelja sõltumatu analüütiku D-osade põhjal 
tehtud tulemuslikkuse koondhinnangute (skaalal 1 „ei olnud üldse tulemuslik“ … 5 „keskmiselt 
tulemuslik“ … 9 „väga tulemuslik“) keskmisena. Analüütikud andsid tulemuslikkuse hinnangu pärast iga 
D-osa analüüsi. Keskmine tulemuslikkuse hinnang kõigi analüüsitud D-osade peale kokku oli 3.8, mis 
viitab madalale tulemuslikkusele, kuid ei tähenda, et SRT positiivne mõju täielikult puuduks. Mõnedel 
inimestel on SRTst kasu ning see tuleb välja ka tegevuskavade kokkuvõtete analüüsist. Siit järeldub, et 
tulevikus saaks SRT tulemuslikkust tõsta nii, et hinnata sihtrühma vajadusi täpsemalt ning pakkuda 
SRTd ainult neile, kellel on just sellisest sekkumisest kõige rohkem kasu (arvestades sh teenusel 
osalemise võimalusi, terviseprofiili, isiklikke eesmärke jm). Tulemuslikkust võib aidata tõsta ka 
eesmärkide konkreetsem defineerimine sellisel moel, et neist saavad ühtmoodi aru nii teenusesaaja, 
teenusepakkuja kui ka SKA teenuse konsultant, kes inimese teenusele suunab.    
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9.5. SRT mõju iseseisvale 
toimetulekule 

SRT kokkuvõtetest (D-osadest) ilmnenud tulemuslikkuse koondhinnanguid kirjeldame põgusalt ka 
peatükis 10. Kuna kokkuvõtete kvaliteet oli pigem madal ning mõju hinnanguid need enamasti 
(numbriliselt) ei sisaldanud, siis uurisime lisaks teisi mõju näitajaid. Vaatlesime SRT mõju inimese 
iseseisvale toimetulekule erinevate kaudsete indikaatorite kaudu valimil (n=500), kuhu kuulusid nii 
SRTd saanud kui mittesaanud inimesed. Valimisse sattus väljavõtteid tehes kaks korduvat isikut ning 
mõned hinnatud ja mittesaanud olid tegelikult SRTd saanud. Seetõttu oli valimi jaotus erinev esialgselt 
planeeritust (esialgne: 250 vs 125 vs 125). Lõplik valim sisaldas vahemikus 2016−2019 125 mittesaanud 
ja mittehinnatud inimest, 303 SRTd saanud inimest ja 97 hinnatud ja mittesaanud inimest.  

Ühendasime erinevate registrite andmed valimiks. Valimil uurisime indikaatorite (sotsiaalmaksu suurus, 
hariduse omandamine, SRT sarnastel teenustel osalemine jm) tasemeid enne vs pärast SRT läbimist. 
Analüüsi käigus ilmnes, et andmete ühendamisel tuleb arvestada erinevate registrite väga erinevate 
andmete struktureerimise viisidega, mis võib takistada andmete liitmist. Samuti tuleb tulevikus 
arvestada registritesse päringute tegemisel suurema ajakuluga, mis läheb andmete kättesaamiseks ja 
ümberstruktureerimiseks.  

Majandusliku iseseisva toimetuleku indikaatorid: 
töötasult ja toetustelt tasutud sotsiaalmaks ja 

puudetoetus 

Üheks iseseisva toimetuleku indikaatoriks võib pidada majanduslikku toimetulekut ja tööelus 
osalemist. See, kui inimesel on piisavalt ressursse, et ise riigi abita hakkama saada on oluline näitana, 
mis võib viidata sotsiaalse rehabilitatsiooni positiivsele mõjule. SRT eesmärk ei ole inimeste tööle 
suunamine või töötamise toetamine, kuid kaudselt on iseseisva toimetuleku üks osa ka tööelus 
osalemine. Selleks, et hinnata, kuivõrd toimus muutus tööalases aktiivsuses ning majanduslikus 
toimetulekus, kasutasime SKA andmebaasides registreeritud sotsiaalmaksu ja puudetoetuse andmeid.  

Sotsiaalmaks SRT gruppide lõikes aastatel 2015−2020  

Vähenenud töövõimega töötajatel on võimalik saada riigipoolset tuge nii, et riik tasub täielikult või 
osaliselt sotsiaalmaksu tööandja eest. Näiteks 2021. aastal oli soodustuse määraks 192,72 eurot kuus. 
Kuna SRT sihtrühma kuuluvate inimeste seas on palju vähenenud töövõimega inimesi, kelle eest riik 
võiks osaliselt sotsiaalmaksu tasuda, siis oleme analüüsi kaasanud nii tööandja kui riigi tasutud 
sotsiaalmaksu kogusumma ja lisaks ka riigi poolt tasutud muude toetuste sotsiaalmaksud. Kuigi 
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osaliselt on sotsiaalmaksu tasumine riigile koormuseks, siis inimese iseseisvat toimetulekut peegeldab 
see vastupidises suunas – tööl käimine ja iseseisev sissetulek on üks iseseisva toimetuleku indikaator.   

Analüüsisime eraldi nelja gruppi (vt ka joonist 20), kelle kohta olid sotsiaalmaksu andmed SKA 
andmebaasidesse lingitud (MTA andmebaasist): SRT raames hinnatud ja mittesaanud (n=898), 
sihtrühma kuuluvad mittehinnatud mittesaanud (n=1525), saanud (n=4920) ning need, kelle SRT 
staatus muutus perioodil 2016−2019 (nt mittesaanust saanuks, n=600). Sotsiaalmaksu andmete 
analüüsist ilmnes, et kõige suurem keskmine sotsiaalmaks (tööandja ja riigi poolt tasutud 
sotsiaalmaksud kokku) perioodil 2015−2020 oli mittehinnatud ja mittesaanutel (2043,09 eurot 
keskmiselt vaatlusalusel perioodil aasta kohta). Veidi väiksem oli keskmine aastane sotsiaalmaks 
hinnatud ja mittesaanutel (1899,74 eurot) ja väiksem SRT saanutel (1420,60 eurot) ning kõige väiksem 
neil, kes olid vaatlusalusel perioodil SRT gruppi vahetanud (mittesaanust saanuks) (1316,72 eurot), vt 
joonis 20. Need tulemused kinnitasid, et SRT saanutel on väiksemad tööalased sissetulekud ning see 
põhjendab ka iseseisva toimetuleku vajadust. Asjaolu, et kõige väiksemad tööaalsed sissetulekud olid 
SRT gruppi vahetanutel, on põhjendatav sellega, et nende seas oli rohkem pensioniealisi, kelle tervisklik 
seisund ei võimalda tööturul osaleda; analüüsist on välja jäetud ka mittetöötavate pensionäride 
sotsiaalmaksu andmed.  

 

Joonis 20. SRT gruppide võrdlus: tööandja ja riigi tasutud keskmine sotsiaalmaks perioodil 2015−2020 
keskmiselt inimese kohta kokku 

Uurisime ka sotsiaalmaksu muutuseid aastatel 2015−2020 (joonis 21). See tähendab, et SRT 
vaatlusalune period (2016−2019) jäi sellesse vahemikku, kuid kaasasime lisaks ühe aasta enne 
vaatlusalust perioodi ning pärast perioodi, et kirjeldada sotsiaalmaksu muutuseid. Kuna 2016. aastast 
alates jagunes rehabilitatsiooniteenus kaheks: sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon, siis oleks olnud 
ootuspärane, et pärast 2016. aastat on SRT saanute sotsiaalmaksus toimunud võrreldes mittehinnatud 
ja mittesaanute grupiga langus, mis peegeldaks seda, et tööl käivad sihtrühma kuuluvad inimesed 
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oleksid liikunud tööalase rehabilitatisooni teenusele ning SRT saajateks oleks eelkõige tööalaselt 
mitteaktiivsed inimesed. Jooniselt 21 on aga näha, et sellist muutust SRT saanute sotsiaalmaksus ei 
esinenud. Kõigi gruppide puhul on näha ühtlane kasvutrend, mis sarnaneb ka Eesti keskmise palgalt 
(Statistikaameti andmed)38 tasutud sotsiaalmaksu kasvutrendile.  Üldiselt saab sotsiaalmaksu andmete 
põhjal järeldada, et SRT sihtrühma kuuluvate inimeste tööalased sissetulekud on pigem madalad. 
Andmest ei saa järeldada põhjuslikkust, kuid saab öelda, et seost SRTl osalemise ja sotsiaalmaksu 
muutuste vahel ei ole.     

 

Joonis 21. Keskmine sotsiaalmaks inimese kohta SRT gruppide lõikes aastatel 2015−2020  

                                                 
38https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/tooelu/palk-ja-toojoukulu/keskmine-brutokuupalk.  
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Puudetoetus SRT gruppide lõikes aastatel 2016−2020  

 

Joonis 22. Keskmine puudetoetus aastas SRT gruppide lõikes 

Puudetoetuste analüüsist ilmnes, et SRT saanud said kõige rohkm puudetoetust (joonis 22), mis viitab 
SRT asjakohasele pakkumisele neile, kellel on puudest tingitud probleemid suuremad, kes vajavad 
iseseisval toimetulekul rohkem abi.  

 

Joonis 23. Keskmine puudetoetus aastas inimese kohta perioodil 2015−2020 

Keskmine aastas välja makstud puudetoetus on SRT saanute seas püsinud samal tasemel alates 2016. 
aastast (joonis 23), samas kui mittehinnatud ja mittesaanute seas on näha keskmise puudetoetuse 
kasvutrend, mis võib viidata sellele, et osa SRT sihtrühmast, kes peaksid olema hinnatud ja SRT saanud 
ei ole jõudnud spetsialistide vaatevälja. Samas võib mittehinnatud ja mittesaanute puudetoetuse kasv 
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olla seotud ka paljude muude teguritega, mille mõju ei saa selle analüüsi raames välistada (nt 
teadlikkuse kasv).  

Kokkuvõtteks, sotsiaalmaksu ja puudetoetuste andmed viitavad, et majanduslikus toimetulekus ei 
toimunud perioodil 2016−2019 ega enne vs pärast võrdluses suuri muutuseid, mida saaks põhjendada 
SRT mõju tulemusena. Tulemused viitavad sellele, et SRTd saanud sõltuvad rohkemal määral 
puudetoetusest kui SRTd mittesaanud. Seega, SRTd saanute majanduslik iseseisev toimetulek on 
kehvem, mis viitab, et nad võiks SRTst kasu saada. 

Töötamine 

MTAlt päritud andmete analüüsi viisime läbi eraldi andmestikuga, mis sisaldas anonüümseid andmeid 
eelnevalt koostatud valimi kohta. Täielikul anonümiseeritud andmestiku tõttu ei olnud võimalik kaasata 
töötamise analüüsi kõiki huvipakkuvaid tunnuseid, sest üksikisiku tuvastamine andmete pinnalt oleks 
sellisel juhul olnud võimalik. Piirdusime maksimaalse tunnuste arvuga, mida oli võimalik MTAlt pärida 
nii, et ükski isik ei oleks andmestikus tuvastatav.  

Andmestiku valimiks oli 498 isikut, kes jagunesid kolme gruppi tulenevalt sellest, kas nende sotsiaalse 
rehabilitatsiooni vajadust on hinnatud ning kas isik sai teenust. Seega jagunesid isikud järgmistesse 
gruppidesse: teenuse vajadust hinnatud ning teenust mittesaanud (HM grupp, n=79), teenuse vajadust 
mittehinnatud ja teenust mittesaanud (MM grupp, n=125) ning teenuse vajadust hinnatud ja teenust 
saanud (S grupp, n=294). Kuna mitmetel valimis olevatel isikutel oli informatsiooni mitme sotsiaalse 
rehabilitatsiooni teenuse (edaspidi SRT) kohta, st ühel isikul võis olla otsuseks nii HM kui ka S, siis 
arvestasime antud isikud S gruppi, kuna nad olid siiski SRTd saanud. Lisaks jagasime S grupi veel 
omakorda kaheks teenuse saamise põhjal: esimene grupp moodustus neist teenuse saajatest, kes said 
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vähem kui 11 tundi, ning teine grupp neist, kes said teenust rohkem 
kui 11 tundi. Uurisime esmalt, kas nende gruppide vahel oli erinevusi töötamise osakaaludes ja 
sagedusjaotustes. Selleks kasutasime Hii-ruut testi. Analüüside tõlgendamisel tuleks kindlasti silmas 
pidada gruppide suuruste erinevusi. 

Maakondade ning ameti valdkondade puhul võeti arvesse kõiki andmestikus olevaid kirjeid, st kui ühel 
isikul oli andmestikus rohkem kui üks elukoht (maakond) ja/või ametivaldkond, siis kaasasime analüüsi 
kõik kirjed. Tulenevalt puudulikest andmetest – st kõigi isikute kohta ei olnud andmeid maakonna ega 
valdkonna kohta − ning sellest, et mitmel isikul oli mitu andmerida, kus võis esineda mitmeid erinevaid 
maakondi ja valdkondi, siis on maakonnad ning valdkonnad toodud järgnevalt välja vaid protsentides. 
Enim valimis olevatest isikutest töötas Tartu (6,30% isikutest), Harju (3,90% isikutest), Pärnu (2,30% 
isikutest), Ida-Viru (2,20% isikutest) ning Viljandi maakonnas (1,50%). Ametivaldkondades olid kõige 
esindatumad vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute hoolekandeastuste tegevus (3,10% 
isikutest), vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute ning ainesõltlaste hoolekandeasutuste 
tegevus (3,10%), hoonete üldpuhastus (2,30%), mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta 
(2,20%) ja jaemüük spetsialiseerimata kauplustes (2,00%). 

Esmalt analüüsisime kolme grupi puhul seda, kas esines gruppidevahelisi erinevusi selles, kas 
gruppidesse kuuluvad isikud töötasid aastatel 2016–2020 (vt joonis 24). Kuna mitmetel isikutel oli 
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mitmeid andmeridasid töötamise kohta, siis märkisime isiku töötavaks, kui vähemalt ühel andmereal 
oli olemas informatsioon ameti kohta. Töötamise absoluutarvud olid väga sarnased igas grupid (39-
43 inimest), kuid suhtarvud erinesid oluliselt. Hii-ruut testide põhjal olid gruppide vahelised erinevused 
statistiliselt olulised nii 2016. aastal (χ2(2, n=498) = 12,70, p < 0,00), 2017. aastal (χ2(2, n=498) = 8,00, 
p=0,02), 2018. aastal (χ2(2, n=498) = 9,89, p=0,01), 2019. aastal (χ2(2, n=498) = 10,19, p=0,01) kui ka 
2020. aastal (χ2(2, n=498) = 8,28, p=0,02). S grupis ei olnud kahe grupi vahelised erinevused statistiliselt 
olulised, st ei esinenud statistiliselt olulisi erinevusi nende vahel, kes said rehabilitatsiooniteenust kas 
vähem või rohkem kui 11 tundi, ei 2016. (p=0,23), 2017. (p=0,28), 2018. (p=0,33), 2019. (p=0,06) ega 
2020. (p=0,10) aastal. 

Lisaks vaatasime, kas ja mil määral muutus isikute töötamine 2020. aastal võrreldes 2016. aastaga, kuid 
gruppide vahel ei esinenud statistiliselt olulisi erinevusi töötamisstaatuse muutumises (p=0,24). S grupi 
siseselt ei esinenud statistiliselt olulisi erinevusi töötamise staatuses, st SRT kestus ei mõjutanud isikute 
töötamist 2016. (p=0,23), 2017. (p=0,23), 2018. (p=0,33), 2019. (p=0,06) ega ka 2020. aastal (p=0,10). 
Samuti ei olnud statistiliselt oluline antud gruppide töötamisstaatuse muutus (p=0,56). 

 

Joonis 24. Töötavate isikute protsendid (%) aastatel 2016−2020 SRTd saanute ja mittesaanute 
gruppide kaupa 

Järgmisena analüüsisime, kas gruppide vahel esines statistiliselt olulisi erinevusi töökoormuses aastatel 
2016–2020 (vt joonis 25). Kuna mitmetel isikutel oli mitmeid andmeridasid seoses töökoormusega, siis 
arvestati isiku töökoormuse saamiseks kõik arvuridadel toodud koormused üheks. ANOVA testide 
põhjal ei esinenud statistiliselt olulisi erinevusi töökoormustes ei 2016. (p=0,29), 2017. (p=0,13), 2018. 
(p=0,10), 2019. (p=0,16) ega 2020. aastal (p=0,21). Samuti ei esinenud statistiliselt olulisi erinevusi 
gruppide vahel töökoormuse muutumises, st ei esinenud statistiliselt olulisi erinevusi selles, kuivõrd 
muutus neis gruppides olevate isikute töökoormus aastal 2020 võrreldes aastaga 2016 (p=0,66). S 
grupis esines statistiliselt olulisi erinevusi töökoormuses 2017. (t(234,05)=-2,05, p=0,04 ja 2019. 
(t(206,53)=-2,39, p=0,02) ja 2020. aastal (t(263,65)=-3,46, p<0,01). Aastatel 2016 (p=0,07) ning 2018 
(p=0,12) ei olnud erinevused statistiliselt olulised. 
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Joonis 25. Töökoormuse määr aastatel 2016−2020 SRT saanute ja mittesaanute gruppide kaupa 

Töötasude puhul (vt joonis 26) näitasid ANOVA analüüsid, et ka siin ei esinenud statistiliselt olulisi 
gruppide vahelisi erinevusi ei 2016. (p=0,90), 2017. (p=0,76), 2018. (p=0,10), 2019. (p=0,50) ega ka 
2020. aastal (p=0,51). Ei esinenud ka statistiliselt olulisi erinevusi selles, mil määral muutus kolmes 
grupis töötasu aastal 2020 võrreldes aastaga 2016 (p=0,66). Statistiliselt olulisi erinevusi ei esinenud 
ka S grupis, st töötasude erinevused ei olnud statistiliselt olulised 2016. (p=0,60), 2017. (p=0,84), 2018. 
(p=0,55), 2019. (p=0, 89) ega 2020. (p=0,82) aastal. 

 

Joonis 26. Töötasud aastatel 2016−2020 SRT saanute ja mittesaanute gruppide kaupa  

Hii-ruut testide analüüsid näitasid, et kolme grupi vahel ei olnud statistiliselt olulisi erinevusi selles, kas 
isik töötas aastal, mil ta viimati vahemikus 2016−2019 sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust sai (2(2, 
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n=166) = 4,07, p=0,13). Nimelt töötas viimasel teenuse saamisel aastal 47,95% HM grupist, 31,43% MH 
grupist ning 39,13% S grupist.  

Hii-ruut testide põhjal ei esinenud gruppide vahel statistiliselt olulisi erinevusi maakondades (2(20, 
n=166) = 25,60, p=0,18). HM grupis olid levinuimateks maakondadeks Harju ning Tartu (mõlemal 8 
vastajat, 11% grupist), 51 isiku (69,9%) puhul andmed puudusid; MM grupis Tartu (4 vastajat, 5,7%) 
ning Harju (2 vastajat, 2,9%), 60 isiku (85,7%) puhul andmed puudusid; S grupis Tartu (2 vastajat, 8,7%), 
19 isiku (82,6%) puhul puudusid andmed.  

Hii-ruut testide põhjal ei esinenud gruppide vahel statistiliselt olulisi erinevusi tööalade 
sagedusjaotuses (2(102, n=166) = 99,39, p=0,56). HM grupis olid levinuimaks tööalaks hoonete ja 
üürimajade haldus, hoonete üldpuhastus ning toitlustuskohad (kõigi puhul 2 vastajat, 2,7%), 39 
(53,40%) isiku puhul andmed puudusid; MM grupis hoonete üldpuhastus, saematerjali tootmine ning 
toidukaupade, jookide ning tubakatoodete spetsialiseerimata müük (kõigi puhul 2 isikut, 2,9%), 48 
inimese puhul andmed puudusid; S grupis hoonete üldpuhastus (2 vastajat, 8,7%), 14 vastaja (60,9%) 
puhul andmed puudusid. 

SRT mõju ja kvaliteedi hindamine asutustes kohapeal: 
teenusepakkujate andmebaaside kokkuvõte 

Viisime läbi täiendavad küsitlused telefoni ning e-maili teel SRTd pakkuvate asutuste seas. Kaasasime 
kõik asutused, mis olid valimisse sattunud (n=250) inimestele vahemikus 2016−2019 SRTd osutanud. 
Neid oli kokku 64.  

Kõik peale ühe küsitletud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste osutajatest ütlesid, et registreerivad 
andmeid oma klientide ning osutatavate teenuste kohta: spetsiifilistest platvormidest kasutati enim 
MISP-2 programmi, milles registreeritakse tulenevalt kohustusest nii isikuandmed (nimi, isikukood, 
kontaktandmed) kui ka teenusega seotud informatsioon (teenuse algus- ning lõppkuupäev, teenus, 
teenusetasu). Teiseks laialt kasutatavaks programmiks on Microsoft Excel, mida kasutati nii iseseisvalt 
kui ka paralleelselt kas MISP-2 või mõne teise spetsiifilise programmi või platvormiga (nt. PUGU, Ester, 
Access, Liisa, Hotis, HEDA, Ekliinik, reha.ee). Registreeritavad andmed on seega üldiselt tekstilisel või 
numbrilisel kujul või Excel’i failina. 

Olenemata kasutatavast platvormist või programmist registreeritakse oma klientide isikuandmeid – st 
nime, isikukoodi ning kontaktandmeid (nt telefoninumber, mõnel juhul ka aadress ja eestkoste, puude 
raskusaste) – ning osutatavat teenust ja seda puudutavaid andmeid: teenus, algus- ja lõppkuupäev, 
teenuse osutaja, tasu. Mõned asutused registreerivad ka kliendi esitatud dokumente, nt suunamiskirju. 
Asutus, kes ei registreeri andmeid, ütles, et tulenevalt väikesest ja korduvast klientuurist ei ole 
see vajalik olnud, kuna töötajad tunnevad ja teavad kliente.  

Uurisime teenuseosutajatelt ka RFK koodide kasutamise kohta. Enamik teenuseosutajaid ütlesid, et 
nemad ei kasutata RFK koode. Vastanute sõnul kasutatakse teenuse hindamisel pigem kliendi 
elukvaliteedi hindamist nii teenuse eel kui järel. 
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Küsitletud asutustest hindavad kõik enda poolt osutatud teenuste kvaliteeti. Selleks viiakse läbi kas 
küsitlusi, fookusgrupi intervjuusid, kasutatakse tagasisideankeete, kontakteerutakse 
koostööpartneritega või arutatakse teenuse tulemusi meeskonnatöö ja kovisioonide raames või 
lähtutakse Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalse rehabilitatsiooni hindamisjuhisest. Ühe asutuse sõnul 
viivad nad läbi ka ümarlaudasid kohalike omavalitsustega hindamaks oma teenuseid. Neid andmeid 
aga asutused jagada ei soovinud.  

Osad asutused koguvad ka klientidelt suulist tagasisidet osutatud teenuste kohta või kasutavad 
eelnevalt mainitud elukvaliteedi hindamist nägemaks, kui edukas osutatud teenus oli. Üks küsitletutest 
kasutab ka EQUASS kvaliteedi süsteemi, millest tulenevalt viiakse läbi regulaarseid hindamised. Seega, 
kvaliteeti hinnatakse asutustes kohapeal väga erinevaid meetodeid kasutades, mistõttu ei oleks 
tulemused ka võrreldavad. Tulevikus võiks kaaluda SRT üle-Eestilise andmebaasi, mis võimaldaks 
saada ülevaadet osutatud teenuste kvaliteedist. Siin kirjeldatud andmete kogum oleks selleks 
väga informatiivne allikas, eriti kui see sisaldaks teenusesaaja enda hinnanguid (küsimustikud, 
suuline tagasiside jm) hästi struktureeritud ja võrreldaval kujul.  

Andmete edastamisega ei olnud kõik asutused nõus, mõned nõustusid andmeid jagama vaid 
anonüümsel kujul. Seetõttu ei olnud võimalik saadud andmeid valimiga ühildada. Need andmed, mida 
meiega jagati, kirjeldasid teenuse saamist tundide kaupa. Samad andmestikud on asutuste poolt 
edastatud ka SKAle, mistõttu ei saanud neist andmestikest täiendavat informatsiooni. Tulevikus tuleks 
läbi mõelda andmete registreerimise ja jagamise süsteem, st korraldada andmete registreerimine – nii 
meetod kui tulemus – nii, et ei tekiks tulevikus vajadust koguda topeltandmeid (nt SKA poolt SRT 
hindamiseks eraldi uuring vm) ega ei kaoks info asutuse pankrotistumisel vm põhjusel.  

SRT mõju ennustusmudelid  

Millised tegurid soodustavad SRT edukust ja millised tegurid pigem pärsivad seda? Selle uurimiseks 
kasutasime lineaarset regressioonanalüüsi. Esmalt valisime kaks olulisemat mõõdetavat iseseisva 
toimetuleku indikaatorit, milleks olid:  

 SRT tulemuslikkuse hinnang (tegevuskavade kokkuvõtetest) – analüütiku hinnang,  
 puudetoetuse suurus. 

Seejärel koostasime regressioonanalüüsid mõlema sõltuva tunnuse kohta eraldi, püüdes leida 
sobivaimat ennustusmudelit, mille kirjeldusvõimekus oleks parim. Ennustusmudelite koostamise 
eesmärk oli võimaldada kirjeldada tähtsamate soodustavate või pärssivate tegurite mõjusid nii, et 
arvestada ka nende omavahelisi korrelatsioone. Teades, millised tegurid soodustavad või pärsivad SRT 
mõju on võimalik tulevikus SRTd täpsemini suunata neile, kelle puhul on oodatav mõju suurem. 
Ennustavate tunnustena planeerisime kaasata mudelitesse järgmised tunnused: SRT sihtgrupp, sugu, 
vanus, spetsialistide arv meeskonnas, eestkostja olemasolu, uue haridustaseme omandamise vahetult 
enne SRTd, varasemalt SRT saamine, puude raskusaste, liitpuude olemasolu, liikumispuude olemasolu 
ja tervislik seisund (diagnoosi kategooria). Andmelünkade esinemise tõttu ning tunnuste 
mitteinformatiivsuse tõttu jäid mitmed siin nimetatutest analüüsist välja. 
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Selleks, et vaadelda, millised tegurid ennustavad SRT tulemuslikkuse hinnanguid enim koostasime 
statistilised ennustusmudelid, kuhu kaasasime tähtsamad SRTga seotud tunnused, mis olid 
kättesaadavad ja piisavalt hea kvaliteediga39. Ühe SRT tulemuslikkuse indikaatorina kasutasime 
tegevuskavade D-osade kokkuvõtes kirjeldatud SRT tulemuste hinnangut. Sidusime D-osade analüüsi 
tulemusena koostatud andmestiku kokku SKAlt ja teistest registritest päritud andmetega nii, et 
analüüsi kaasasime vaid need SRT saanud, kelle kohta oli olemas D-osa analüüsi hinnangud. Neli 
sõltumatut analüütikut olid eelnevalt andnud SRT tulemuslikkuse hinnangu skaalal 1 kuni 9 iga analüüsi 
kaasatud D-osa kohta. Ühe tulemuslikkuse koondhinnangu saamiseks vaatlusalusel perioodil 
kasutasime nelja aasta tulemuslikkuste hinnangute aritmeetilist keskmist. Nii jäi andmestikku iga 
inimese kohta üks tulemuslikkuse koondhinnang. Kuna D-osasid võis olla sama inimese kohta 
koostatud aastate 2016−2019 vahemikus mitmel korral, siis valisime andmeühikuks indiviidi ning 
struktureerisime andmestiku ümber. Valisime välja tähtsamad tunnused, mis võiksid SRT 
tulemuslikkust kirjeldada ning, mida oli võimalik kvantitatiivseks analüüsiks kasutada või ümber 
kodeerida. Agregeerisime need järgmisteks tunnusteks: 

 SKAs registreeritud sotsiaalmaks (riigi ja tööandja kokku) aastatel 2016−2019 kokku. 
 Eesmärgi täitumine oli meeskonna poolt antud hinnang, mille kodeerisid analüütikud 

vastavalt: täitmata (skoor 0), osaliselt täidetud (skoor 1), täidetud (skoor 2) või info 
puudub. Agregeeritud andmestikus kasutasime vaatlusaluse perioodi keskmist väärtust.  

 Meeskonnaliikmete arv oli D-osades kajastatud meeskonnas osalenud spetsialistide arv. 
Agregeeritud andmestikus katutasime vaatlusaluse perioodi keskmist väärtust.  

 Puude raskusaste oli kodeeritud vastavalt puude hindamise tulemusele: puue puudub 
(skoor 0), kerge puud (skoor 1), raske puue (skoor 2), sügav puude (skoor 3). Agregeeritud 
andmestikus kasutsasime vaatlusaluse perioodi keskmist väärtust.  

 Sugu – kodeeritud 0 mehed ja 1 naised. 
 Spetsialistide teenuste maht kokku sisaldas kõigi rehabilitatsioonispetsialistide 

teenusetundide arvu summat vaatlusalusel perioodil.  
 TRT teenusel osalemine vaatlusalusel perioodil – kodeeritud 0 ei osalenud, 1 osales. 
 Igapäevaelu toetamise teenusel osalemine vaatlusalusel perioodil – kodeeritud 0 ei 

osalenud, 1 osales. 
 Eesmärgi sõnastamine D-osa kokkuvõttes – kodeeritud 0 eesmärki ei olnud, 1 eesmärk 

oli sõnastatud.  
 Puudetoetus vaatlusalusel perioodil kokku.  

Teostasime eksploratiivse analüüsi eelkirjeldatud tunnuste omavaheliste seoste analüüsiks. Tabelis 7 
on näha nende tunnuste omavahelised korrelatsioonid. Tugevaim seos ilmnes spetsialistide teenuse 
mahu ja igapäevaelu toetamise teenusel (r=0,595). See viitab asjaolule, et kes vajavad igapäevaelu 
toetamisel tuge, saavad ka SRT spetsialistidelt rohkem tuge.  Tulemuslikkuse hinnanguga seondusid 
kõige tugevamalt eesmärkidega seotud tunnused (eesmärkide seadmine ja eesmärkide täitmine). 

                                                 
39 St andmeid oli piisavalt ja neid oli võimalik kodeerida vastavalt mudelite jaoks sobivale kujule.  
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Tabel 7. Lineaarsesse regressiooni valitud tunnuste omavahelised korrelatsioonid  

  A B C D E F G H I J K 

A. Sotsiaalmaks (riigi ja tööandja kokku) 1,000           

B. SRT tulemuslikkuse hinnang 0,147 1,000          

C. Eesmärgi täitumise hinnang 0,128 0,320 1,000         

D. Aktiivsete meeskonnaliikmete arv -0,366 -0,168 -0,186 1,000        

E. Puude raskusaste -0,195 -0,103 0,004 0,181 1,000       

F. Sugu -0,009 0,036 -0,001 0,159 -0,318 1,000      

G. Spetsialistiteenuste maht kokku -0,287 0,102 0,053 0,201 0,158 0,363 1,000     

H. Osales TRTl 0,279 -0,029 -0,086 -0,132 -0,194 0,410 0,061 1,000    
I. Osales igapäevaelu toetamise 
teenusel -0,121 -0,052 0,049 -0,061 0,100 0,233 0,595 0,081 1,000   

J. Eesmärk sõnastati 0,187 0,228 0,070 -0,167 0,007 -0,131 0,057 -0,200 0,063 1,000  

K. Keskmine puude toetus -0,213 0,192 0,196 0,152 0,253 -0,155 0,240 -0,169 0,114 0,146 1,000 
Märkus: n=127. Rasvaselt on märgitud mõõdukad ja tugevad korrelatsioonid (r>0,2). Tabelis on Pearsoni korrelatsioonid.  
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Otsustasime analüüsi kaasata kõik eelmainitud tunnused. Kasutasime lineaarset 
regressioonanalüüsi40, et uurida, kuidas eelmainitud tunnused koos ennustavad tulemuslikkuse 
hinnanguid. Tähtis on siin rõhutada, et tegemist oli analüütikute poolt antud tulemuslikkuse 
hinnanguga, mitte objektiivse tulemuslikkuse indikaatoriga. Kuna aga tulemuslikkust (iga inimese 
kohta) aitab kõige paremini hinnata info konkreetse inimesega toimunud tegevustest, siis lähtusime 
siiski D-osadest saadud infost. Tulevikus tuleks püüelda kvaliteetsemate algandmete suunas (st 
kvaliteetsemad D-osad). Eeldasime, et andmestikus olid lineaarse regressiooni eeldused piisavalt 
hästi täidetud, et analüüsiga jätkata. 

Esmalt vaatlesime mudelit41, mis sisaldas vaid spetsialistide töö mahtu ennustava tegurina. Sõltuvaks 
tunnuseks oli tulemuslikkuse hinnang. Püüdsime vastata küsimusele, kas suurem spetsialistide töö 
maht ennustab paremat tulemuslikkust? Korrelatsioonimaatriksist on näha, et ootuspärane oli, et 
spetsialistide töö maht ei seostu SRT tulemuslikkusega. Ka lineaarne regressioon kinnitas sama. 
Lisaks uurisime, kas spetsialistide töö maht koosmõjus sooga võiks omada efekti tulemuslikkusele? 
Eeldades, et sagedasemad kohtumised ja intensiivsem töö SRT käigus võiks viia ka parema 
tulemuseni erinevalt meestel ja naistel. Esimesest mudelist ilmnes, et soo ja spetsialistide töö mahu 
interkatsiooni ei olnud.  

Järgmiseks uurisime, kuidas mõjutab SRT tulemuslikkust teistel sarnastel teenustel osalemine42. 
Arvestasime TRT ja igapäevaelu toetamise teenusel osalemist eraldi ennustavate tunnustena. Taas 
kaasasime interaktsioonid sooga ning testisime sama mudelit ka soota. Mudelitest ilmnes, et soo 
kaasamine oli siinkohal tähtis. Ilma soota, ei ennustanud TRT ja igapäevaelu toetamise teenusel 
osalemine SRT tulemuslikkuse hinnangut. Arvestades aga sugu, ilmnes statistiliselt oluline 
interaktsioon soo ja TRTl osalemise vahel. Naistel seostus TRT teenusel osalemine madalama SRT 
tulemuslikkusega, kuid meestel vastupidi – TRTl osalemine soodustas SRT tulemuslikkust (β= -3,8, 
t(121)= -2,19, p<0,05). Kuna tegemist on seoseanalüüsiga, siis põhjuslikkust on siin keeruline 
kindlaks määrata. Lisaks, gruppe eraldi vaadeldes ilmnes, et igapäevaelu toetamise teenust oli kokku 
saanud 13 inimest analüüsitavate seast. Seetõttu ei saa seda tulemust üldistada laiemalt. Näha on 
tendents. See, kas TRT omas SRTle mõju või toimus liikumine teenuste vahel naiste ja meestel 
erinevalt – jääb sellest analüüsist ebaselgeks. Saab järeldada, et TRT ja SRT vaheline seos on 
vaatlusalusel perioodil valimisse sattunud naistel ja meestel võib olla erinev. Sotsiaal- ja 
terviseuuringutest on teada, et naiste ja meeste tervisekäitumine on erinev. Need mehed, kes olid 
SRTle või TRTle jõudnud võisid olla keskmisest rohkem motiveeritud oma seisundit parandama.  

Kolmandaks koostasime mudeli43, kuhu kaasasime eesmärgi sõnastamise ja täitmise tunnused. 
Leidsime, et eesmärkide täitumine, aga mitte sõnastamine seondus statistiliselt oluliselt 
tulemuslikkuse hinnanguga (β=1,12, t(115)= 3,536, p<0,0006). Vaatlesime ka eraldi mudelit, kuhu 
kaasasime interaktsioonid sooga, kuid sugu ei omanud mõju.  

                                                   
40 Ris, funktsiooniga lm().  
41 lm1 <- lm(KeskmineTulemuslikkusVaatlusPerioodil ~ SpmahtKOKKU*SuguN1, data=INDATA). 
42 lm2 <- lm(KeskmineTulemuslikkusVaatlusPerioodil ~ OsalesTRTteenusel16_19*SuguN1 + 
OsalesIgapEluToetamiseteenusel16_19*SuguN1, data=INDATA). 
43 lm3 <- lm(KeskmineTulemuslikkusVaatlusPerioodil ~ Average.of.EesmargiTaitumineNr + EesmarkSonastati, 
data=INDATA). 
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Lõpuks otsustasime kaasata korraga kõik huvipakkuvad tunnused ühte ennustusmudelisse44, et 
uurida, milliste tegurite seosed tulemuslikkusega on tugevaimad. Samuti võimaldas see võtta arvesse 
kõigi huvipakkuvate tegurite ühist hajuvust. Mudeli lihtsuse mõttes ja andmehulga vähesuse tõttu 
loobusime interaktsioonidest. Tabelis 8 on näha mudel, kuhu on ennustavate teguritena korraga 
kaasatud huvipakkuvad tunnused. Siit nähtub, et ainuke tegur, mis on statistiliselt oluline 
tulemuslikkuse ennustaja ka pärast ühise hajuvuse arvestamist on eesmärgi täitumine.   

Tabel 8. Tulemuslikkuse hinnangu lineaarse regressioonanalüüsi tulemused 

Ennustavad tunnused Koefitsent (β) t-väärtus p-väärtus 
Vabaliige 3,448 2,103 0,043 
Sotsiaalmaks 0,00001 0,202 0,8408 
Puude raskusaste -0,191 -0,528 0,6009 
Meeskonnaliikmete arv -0,040 -0,184 0,8551 
Spetsialistide töö maht -0,001 -0,235 0,8156 
Eesmärgi täitumine 1,421 2,352 0,0246 
Eesmärgi sõnastamine 1,268 1,163 0,2528 
TRT teenusel osalemine -0,095 -0,149 0,8822 
Sugu (mehed 0, naised 1) -0,388 -0,812 0,4226 
Igapäevaelu toetamise 
teenusel osalemine -0,724 -1,07 0,2923 

Märkus: R²=0,294, RA²=0,107, F(9,34)=1,573, p=0,163. 
 

Edasi defineerisime iseseisva toimetuleku indikaatorina puudetoetuse. Järgmises mudelis45 
testisime, millised tegurid ennustavad kõige paremini puudetoetust. Eeldasime, et puudetoetusega 
positiivselt seostuvad tunnused viitavad riigist sõltuvuse säilitamisele ning negatiivselt seonduvad 
tunnused pigem iseseisvale hakkamasaamisele. Kaasasime mudelisse kõik eespool kirjeldatud 
tunnused, välja arvatud tulemuslikkuse hinnang. Selgus, et ükski tunnus ei olnud statistiliselt oluliselt 
puudetoetuse suurusega seotud. Seega, puudetoetus ei pruugi olla hea iseseisva toimetuleku 
indikaator, kuna seosed ei olnud statistiliselt olulised. Puude toetuse suurus võib viidata suuremale 
abivajadusele ja toimetulematusele, aga võib ka vastupidiselt viidata suuremale aktiivsusele hüvitiste 
ja teenuste taotlemisel.  Puude toetuse seoseid oleks seetõttu ka raske tõlgendada.  

  

                                                   
44 lm4 <- lm(KeskmineTulemuslikkusVaatlusPerioodil ~ SMkokku16_19 + Average.of.PUUE_RASKUSASTE + 
Average.of.MeeskonnaliikmeteArv + SpmahtKOKKU + Average.of.EesmargiTaitumineNr + EesmarkSonastati + 
OsalesTRTteenusel16_19 +SuguN1 + OsalesIgapEluToetamiseteenusel16_19, data=INDATA). 
45 lm5 <- lm(KeskminePuudeToetus16_19 ~ Average.of.PUUE_RASKUSASTE + Average.of.MeeskonnaliikmeteArv + 
SpMahtPerioodilKOKKU + Average.of.EesmargiTaitumineNr + EesmarkSonastati + OsalesTRTteenusel16_19 
+SuguN1 + OsalesIgapEluToetamiseteenusel16_19 + Smkokku, data=INDATA) 
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SRT kliendikesksuse ja mõju hindamise mõõdikud 

Tulevikus võiks SRT mõju hinnata standardiseeritud meetodiga nii, et rõhuasetus on isikliku 
kogemuse hindamisel. Selleks võib kasutada osaliselt ka RFK-koode (või teisi numbrilisi seisundi 
näitajaid) ja nende muutuseid SRT jooksul (enne ja pärast). RFK toorkoodide kasutamise peamine 
probleem on see, et RFK iseenesest ei ole hindamisvahend vaid on klassifikatsioon. 
Klassifikatsiooni ennast ei saa igapäevaselt kasutada hindamisvahendina (vestlus 
rehabilitatsioonieksperdi Dagmar Narussoniga, 2021). Seda saaks kasutada SRT kui terviku 
tulemuslikkuse hindamise ühe osana, kuid RFK hinnangus ei sisaldu inimese isiklik kogemus SRTga 
ning tunnetuslik pool, kuivõrd on SRTst olnud talle kasu. RFK koodide keelde on võimalik „tõlkida“ 
ka inimese enda isiklik hinnang ja kogemused, kuid selleks peaks rakendada valideeritud 
instrumente. Praegu teaduskirjanduses levinud personaalse taastumise raamistikus tuleks 
eelkõige lähtuda inimese enda kogemustest SRT mõju hindamisel. Ka WHO on rõhutanud 
isikliku konteksti4647 olulisust rehabilitatsiooni hindamisel. RFK hinnangus sisaldub eelkõige 
spetsialisti hinnang konkreetsele funktsioonile ning spetsialisti roll hindamisel on tähtsam kui 
teenusesaaja enda kogemus ja roll. Valdkonna eksperdid aga soovitavad lähtuda teenusesaajast. 
Eestis aga on puudu hindamisvahenditest, küsimustikest, mille kaudu saaks SRT mõju hinnata nii, et 
see arvestaks ka teenusesaaja perspektiivi. Testide väljatöötamine ja ülevõtmine võtab aega. Üht 
küsimustikku, mis sobiks kõigile – erineva puudega ja erineva vanusega inimestele – ei ole 
teadaolevalt loodud.  

Mõõdikud ei pea ilmtingimata olema RFKst lähtuvad, kuid peaksid põhinema kaasaegsetel 
funktsioneerimise ja taastumise teooriatel. Tähtis on, et tegu oleks valideeritud instrumendiga, mille 
mõõtistulemustes saab kindel olla. Kuna RFK põhiseid instrumente alles töötatakse välja ning olemas 
olevate instrumentide ühildamine RFK-süsteemiga on käimasolev protsess, siis tasub kaaluda väga 
heade mõõtevahendiste kasutuselevõttu, mille täpsust ja valiidsust on teadusuuringutega 
tõendatud, kuid mis ei pruugi veel olla RFK koodidega ühildatud.  Siin on üks näide WHO püüdlustest 
instrumente ühildada RFK koodide süsteemiga (sh näiteks London Handicap Scale, WHO Disability 
Assesment Schedule, SF12, Barthel Index, Functional Independence Measure jm):  

https://apps.who.int/classifications/apps/icd/meetings/tokyomeeting/P2-
20%20Kostanjsek%20cross-walking%20assessment%20tools%20to%20ICF.pdf  

Mõned küsimustikud, mis on maailmas levinud ja mida tunnustatakse heade mõõtevahenditena on 
näiteks kliendikeskse rehabilitatsiooni küsimustik (CCRQ) ja INSPIRE48 teenuse tagasiside 
küsimustikud. Lisas 14 on kirjeldatud kliendikeskse rehabilitatsiooni küsimustikku, mida saab 
kasutada väga laial sihtrühmal. Seda küsimustikku ei ole aga veel eestindatud. Lisas 14 on näha 
INSPIRE küsimustiku pikk versioon originaalkeeles. Neid küsimustikke võiks kaaluda Eestis kasutusele 
võtta. Hindamisinstrumente tuleks testida kõigil SRTd saavatel sihtrühmadel, teha edasi-tagasi tõlked 
jm testi adapteerimisel vajalikud tegevused. Kuna maailmas on loodud väga palju erinevaid 

                                                   
46 https://apps.who.int/iris/handle/10665/65990.  
47 Wade, D. T. (2000). Personal context as a focus for rehabilitation.  
48 https://www.researchintorecovery.com/measures/inspire/.  
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instrumente ning neid luuakse juurde uusi igal aastal, siis vahetult enne kohandamist ja  
kasutuselevõttu tuleks veelkord analüüsida teaduskirjandust, et valida välja kõige ajakohasemad ja 
efektiivsemad mõõtevahendid.   

9.6. SRT kuluefektiivsus ja korraldus 
Vastavalt ülal kirjeldatud SRT mahtudele (vt tabel 3) saab öelda et spetsialistide teenusetunni hinnaks 
keskmiselt oli 13,83 eurot49. Aastatel 2016−2019 kokku läks SRT riigile maksma ligikaudu 13 2453 
44,25 eurot. SRT kulu keskmiselt SRT saaja kohta oli ligikaudu 1051 eurot (2016-2019 
vahemikus). Kõigi spetsialistide teenuste keskmine tunnihind 2016-2018 aastatel oli 17.3 eurot ja 
2019. aastal 20 eurot (arvestades siia hulka ka grupiteenused).  

Läbi aastate on SKA kirjeldatud hinnakirja50 järgi kõige kallimad teenused olnud tegevusterapeudi ja 
loovterapeudi pereteenused (kuni 2019. aastani oli hinnaks ligikaudu 38 eurot, need teenused aga 
kaotati alates 2019. aastast), kõige odavam ühikuhind iga inimese kohta on kogemusnõustaja 
grupiteenusel (2019. aastal oli see 6,83 eurot inimese kohta), kuid grupi suurus võib varieeruda 
kahest kuni mitmekümne inimeseni, mis võib tähendada, et spetsialisti grupiteenuse hind võib 
varieeruda väga suures vahemikus sõltuvalt osalejate arvust. Individuaalteenuste tunnihinnad 
aastatel 2016-2019 jäävad vahemikku 13.27−38.15 eurot. 2019. aastal oli kõige kallim tunnihind arsti 
teenusel. Kui arsti teenust peetakse spetsialistide sõnul vähem vajalikuks (SRT osutamisel), siis on 
arsti teenuse hind hüppeliselt kasvanud. Kui eelnevatel aastatel kulutas riik arsti teenusele ligikaudu 
11 000-14 000 eurot, siis 2019. aastal kulutati arsti individuaalteenusele üle 66 000 euro. 
Sotsiaaltöötaja individuaalteenusele kulutati enne 2019. aastat 24 000- 34 000 eurot aastas, aastal 
2019 kulutati ligikaudu 47 000 eurot. Sotsiaaltöötaja rolli võib kirjandusele ja spetsialistide 
arvamusele tuginedes pidada pidada SRT osutamisel keskseks, mistõttu võiks eeldada, et kulud 
sotsiaaltöötaja teenusele on vähemasti võrdväärsed või suuremad kui näiteks arsti teenuse kulud. 
Analüüsist ilmnes aga vastupidine tendents. Siit tekib küsimus, kas arsti teenus, mida SRT raames 
pakutakse asendab Haigekassa rahastatavat teenust, kui jah, siis millest on tingitud vajadus SRT 
raames arsti teenust nii suure kulu eest rakendada? Kui arsti ülesandeks on diagnoosimine ja ravimite 
määramine (mida saab teeb paralleelselt ka inimese raviarst Haigekassa kaudu), mitte 
rehabilitatsiooni läbiviimine, siis võib siinkohal olla dubleeriva tegevusega. See aga vajaks täpsemat 
analüüsi.  

SRT raames võib teenust osutada kuni kümme erinevat spetsialisti (sh tegevusterapeut, loovterapeut, 
sotsiaaltöötaja, psühholoog, eripedagoog, logopeed, füsioterapeut, kogemusnõustaja, arst, õde). 
Analüüsisime SRT tegevuskavade kokkuvõtteid, kust ilmnes, et enamasti osales SRT meeskonnas 
aktiivselt kolm erinevat liiget (vt joonis 27). Aktiivseks liikmeks peame siinkohal spetsialisti, kelle 
hinnang kajastub tegevuskava kokkuvõttes. Veidi enam kui neljandikul juhtudest osales meeskonnas 

                                                   
49 St keskmine teenusetunni hind üle kõigi SRT spetsialistide teenustel aastatel 2016-2019, v.a. 3001 majutus ja 3002 
transport. SKA teenuste hinnakiri on aasta-aastalt muutunud ja hinnakirja ning teenusekoodide muutused toimusid 
2018. aasta sees, mistõttu oleme siin lihtsustamiseks kasutanud keskmiseid näitajaid.   
50 2020. aasta hinnakiri leitav siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1191/2201/9016/Som_lisa.pdf#.  
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vaid üks või kaks liiget. Kaheksa liiget osales meeskonnas vaid ühel korral. See illustreerib SRT kui 
kompleksteenuse sisu, asjakohasust, aga ka kulutõhusust. Väga paljude meeskonnaliikmete 
kaasamine ei ole alati vajaduspõhine. Kuigi, SRT peaks olema kompleksteenus, mis aitab inimesel 
igakülgselt igapäevaeluga toimetulekut suurendada. Eeldades, et SRT kokkuvõtete valim on 
esinduslik, saab andmete põhjal öelda, et iga neljas SRT meeskond koosneb ühest kuni kahest 
aktiivsest meeskonnaliikmest. Kui aga SRTd pakub üks kuni kaks spetsialisti, siis ei ole 
tegemist kompleksteenusega. Arsti osalemist meeskonnas teise või kolmanda liikmena ei saa 
pidada mitmekülgseks lähenemiseks, kui arsti teenus seisneb vaid tervisliku seisundi hindamises ja 
ravimite välja kirjutamises. Mitmekesisem meeskond võib viia parema tulemuseni. Samas, suuremate 
meeskondade haldamine on SRT asutustele keerukam. Iga spetsialisti jaoks on vajalik leida sobiv 
vastuvõtuaeg, ruum ning aeg meeskonnatööks. Asutustel ei pruugi olla võimalik kõiki spetsialiste 
kohapeal tööl hoida vaid sageli tuleb lisaks võtta spetsialiste tööle ajutuste lepingutega. See ei ole 
jätkusuutlik. SRTd tuleks osutada vajadusest lähtuvalt, aga tegu peaks olema kompleksse 
probleemiga, mille korral on vaja enam kui ühe spetsialisti abi. Vastasel juhul ei ole tegu 
kompleksteenusega. Kesktee võiks olla mõistliku suurusega (kolm kuni viis liiget) stabiilne meeskond, 
kuhu kaasatakse ainult neid spetsialiste, keda on tarvis konkreetses asutuses töötamiseks ja kes on 
asutustes kohapeal tööl. Näiteks, kui tegu on asutusega, mis on spetsialiseerunud liikumispuudega 
inimeste tagasitoomisele ühiskonda, siis võiks alaliselt tööl olla füsioterapeut, tegevusterapeut ning 
psühholoog. Üheks võimalikuks lahenduseks on see, et inimesed, kellel on vaja teisi 
teenusepakkujaid, peaksid pöörduma vastava asutuse poole, kus selline „komplekt“ spetsialiste 
tegutseb. Selline korraldus võiks parandada SRT kvaliteeti ja tulemuslikkust, mis aitaks tõsta 
omakorda SRT kuluefektiivsust. See aitab ära hoida olukorda, kus asutuses pakutakse vaid ühe 
spetsialisti teenust või ostetatakse teisi spetsialistiteenuseid aeg-ajalt sisse kohustuslikus korras ning 
sisulist meeskonnatööd spetsialistide vahel ei toimu.  
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Joonis 27. Aktiivselt osalevate spetsialistide arv SRT meeskondades (allikas: tegevuskavade 
kokkuvõtted) 
Märkus: vaid need tegevuskavad on siin kaasatud, kus oli spetsialistide arvu võimalik määratleda (n=145).  

Arvestades spetsialistide töö sisu, selleks soovituslikku hariduslikku kvalifikatsiooni (erialane 
magistrikraad) ning viimaste aastate keskmiseid nõustamisteenuste turuhindu (30−70 eurot tunnis) 
saab öelda, et SRT raames pakutavate spetsialistiteenuste hinnad on madalad. Madal tunnihind 
võib mõjutada pakutava teenuse kvaliteeti. Näiteks pakutakse teenust oodatust lühemalt (st 
tunniajase vestluse asemel 15-minutiline telefonikõne) või ei ole spetsialistil võimalik end teenuse 
osutamiseks ette valmistada (puudulikud hindamisvahendid, testid, materjalid). Spetsialistide ja SRT 
asutuste tööl hoidmiseks on vajalik, et asutuse eelarve suudaks maksta palka ka siis, kui teenusesaaja 
teenusele kohale ei tule. Samuti on rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvatel asutustel tarvis hoida 
töökorras majutusruumid ja maksta palka puhastusteenistusele. Seega, SRT pakkumist on lihtsam 
teha asutustel, kus on juba põhitegevusena olemas mingi muu sissetulek. See selgitab näiteks 
suuremate spaade või haiglate edukust SRTd pakkuda. Samas, põhitöö kõrvalt väga heal tasemel 
rehabilitatsiooniteenuse pakkumisega tegelemine on samuti väljakutse. See võib tähendada, et 
spetsilistidel on keeruline leida ühist aega meeskonna koosolekuteks ja kodukülastusteks, 
meeskonnatööd minimeeritakse ning pakutakse vaid individuaalteenust spetsialisti kabinetis talle 
sobival ajal. Selliseks lähenemiseks ei ole vaja aga kompleksteenust, mille tuumaks on meeskonnatöö 
ja inimese toetamine just tema elukeskkonnas. Seega, SRT kulu riigile ja spetsilistide perspektiivi 
samaaegselt arvestades saab järeldada, et kuigi SRT on riigile näiliselt kulukas tegevus, siis 
teenuse kvaliteedi tõstmiseks tuleks kaaluda SRT korralduse ja rahastusskeemi muutmist nii, 
et paraneks teenuse tulemuslikkus läbi kvaliteetsema teenuse pakkumise. Oma ala parimate 
spetsialistide motiveerimiseks ning valdkonnas hoidmiseks peaks SRT rahastus pigem suurenema kui 
vähenema.  
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10. SPETSIALISTIDE JA EKSPERTIDE 
VAADE TEENUSELE 

10.1. SRT korraldajate ja valdkonna 
ekspertide perspektiiv 

Kokku intervjueerisime kümmet valdkonna eksperti-korraldajat (vt lisa 18).  

SRT tulemuslikkus 

Alates 2016 tegeleb SRT eesmärkide seadmise ja hindamisega SKA, kes on teenuse tegelik klient ehk 
tellija. Eksperdid leidsid, et teenus on muutunud aja jooksul eesmärgipärasemaks. teenuseosutajatele 
on korraldatud koolitusi ning neid on õpetatud eesmärke seadma ning nendega arvestama, 
tulemused ei ole veel rahuldavad, kuid sellist koolitamist peetakse oluliseks ning sellega soovitakse 
jätkata. Teenuse asjakohasus on paranenud. Samas on need subjektiivsed hinnangud, numbrilisi 
väärtusi ei ole olnud võimalik mõõta. Teenuseosutajad kirjeldavad teenuse tulemusi, kuid need ei ole 
võrreldavad andmed. Nii, nagu andmeid on praegu kogutud, ei saa neid töödelda, seega ei saa ka 
teenuse tulemuslikkust numbriliselt mõõta.  

Eraldiseisva SRT vajalikkus Eestis 

Palju on ekspertide ringkondades räägitud sellest, kas peaks olema kaks erinevat 
rehabilitatsiooniteenust. Siin ekspertide arvamused lahknesid. Oli neid, kes ütlesid, et teenuste sisu 
on sarnane ning selline jagamine kunstlik, kuna ka töötav inimene vajab tuge igapäevaelu 
tegevusteks ning töö- ja igapäevaelu tegevuste ning piirangute piirid on tihti ähmased. “Pastaka ja 
lusika hoidmiseks on vaja suhteliselt sarnast sõrmede motoorikat, kuidas seda füsioteraapiat siis töö- 
ja igapäevaelu alaseks jagada?”. Samuti peaks teenus nii või teisiti olema individuaalne, arvestades 
iga kliendi eripärade ning seatud eesmärkidega. Teised eksperdid juhtisid tähelepanu põhjusele, 
miks tööalase rehabilitatsiooni teenuse loomist vajalikuks peeti – sotsiaalse rehabilitatsiooni käigus 
jäi tööle keskendumine väga nõrgaks ning TRTd oli vaja inimeste töötamise või tööleasumise 
toetamiseks. 
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Seosed teiste teenustega 

Oluliseks pidasid eksperdid kahte aspekti: teenuste selgemat eristatavust ning kliendi sujuvat 
liikumist teenuselt teenusele. Olukorras, kus on olemas kolm sarnaste tunnustega teenust: 
taastusravi, SRT ning TRT, on ekspertide sõnul oluline, et nii teenuste tellijad kui teenuseosutajad 
selgelt mõistaksid erinevate teenuste eesmärke ning suudaksid neid ka klientidele selgitada. Nii 
eksperdid kui teenuseosutajad kirjeldasid juhtumeid, mil inimene liikus ühe teenuseosutaja juures 
ühelt teenuselt teisele nii, et tegevuste sisu ei muutunud. Selline olukord tekitab segadust nii teenuse 
saajas kui teenuse osutajas ning raskendab veelgi teenuse eesmärgistamist. Ilmekas oli ühe eksperdi 
kirjeldatud näide: “Küsisin teenuseosutajalt, et see järgmine inimene, kes nüüd sinu juurde tuleb, mis sul 
temaga planeeritud on? Tema vastas, et ei tea, vaatame siis kui tuleb. Küsisin, et mis teenuse raames sa 
temaga üldse tegelema hakkad, SRT või taastusravi? Teenuseosutaja vastas, et paistab, otsustame ära mida 
teeme ja eks siis selgub, mis teenuse raames seda teeme.” Ka teenuseosutajad on kirjeldanud seda, kuidas 
klient liigub nende juures teenuselt teenusele, “rahakotid vahelduvad”, kuid klient seda ei märkagi, sest 
tegevused on sarnased.   

Samuti leiti, et oluline on arendada osapoolte vahelist koostööd, mis võimaldaks klientidel saada 
ühelt kontaktilt, olgu see siis arst, töötukassa või SKA teenuse konsultant piisavat ja otstarbekat infot 
teiste vajalike teenuste kohta ning selgeid, lihtsaid juhiseid nende teenuste saamiseks. 

SRT sisu ja eesmärgid 

Eksperdid pidasid üheks kõige olulisemaks ning kriitilisemaks teemaks teenuse eesmärgistamist, 
selle eesmärgi seadmist koos kliendiga ning eesmärgi saavutamise ja vahetulemuste hindamist. 
Toodi välja vajadust näha eesmärke laiemalt – SRT eesmärgiks võiks olla näiteks ka abi pereliikmetele, 
mitte ainult konkreetsele teenusesaajale. Kui teenusesaaja hakkamasaamine paraneb, väheneb 
pereliikme(te) hoolduskoormus − see võiks olla üks eesmärk, mille saavutamist mõõta saame. 
Eksperdid rõhutasid, et inimeseni tuleb viia teadmine teenuse eesmärgist piisavalt lihtsas keeles ning 
vajadusel korduvalt, selgitades läbiviidavaid tegevusi läbi teenuse lõppeesmärgi ning vahe-
eesmärkide.  

Toodi välja, et teenusepakkujate ettevalmistus ei hõlma eesmärgistamist. Kõik eksperdid leidsid 
üksmeelselt, et teenusepakkujate koolitamine on väga oluline samm teenuse tulemuslikkuse 
parandamiseks ning et teenusepakkujate tööalaste oskuste reas on eesmärgistamine jätkuvalt väga 
nõrk koht. Teenuse tulemust protseduuridel osalemise või tundide arvuga eesmärgistav 
teenuseosutaja ei suuda seda eesmärki ka kliendile selgitada. Toodi näide, et näiteks füsioterapeudi 
õppekavas ei ole ju rehabilitatsiooni ning selle eesmärgistamist. Kui inimesed ei ole seda õppinud, ei 
oskagi nad seda teha, seega, kui soovime eeldada ning nõuda teenuseosutajatelt selgete eesmärkide 
seadmist, kliendile selgitamist ning plaanipäraselt nende poole liikumist, peame looma võimalused 
nende oskuste õppimiseks. Rehabilitatsiooni baaskoolitus peab määruse järgi olema vähemalt ühel 
meeskonnaliikmel, aga tegelikult peaks olema kõigil. 

Võimalik, et teenuse rahastusskeem ei toeta eesmärkide seadmist ja täitmist. Siin tuleb küsida, kas 
oleme loonud teenusepakkujatele motivatsiooni eesmärke seada, nende poole liikuda ning 
eesmärgistamist kaardistada? 
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“Sa ei saavutagi kunagi mõju, kui ei rahasta eesmärkide järgimist. Ostja vastutab selle eest, mida ostab. 
SKA on ostja. Teenuseosutaja müüb seda, mida ostetakse.” 

SRT sihtrühma määratlemine 

Rehabilitatsiooniplaanidest  

Teenusepakkujate paljusus muudab ekspertide sõnul teenuse ning selle osana ka 
rehabilitatsiooniplaanide sisulise kontrolli väga raskeks. See nõuab väga suurt inim- ja ajaressurssi.  

Lisandub asjaolu, et rehabilitatsiooniplaan on dokument, mis peaks kajastama inimesega planeeritut 
ning toimuvat, kuid “kokku kirjutada saab ju tegelikult kõike”. Teenuseosutaja kirjeldab teenuse 
tulemust oma sõnadega ning subjektiivselt. Kuidas siis seda tulemust ikkagi mõõta? Kas ja kuidas 
pakkuda lisaboonust selle eest, et tulemus saavutatakse? Ühe variandina nähti siin RFKd. Leiti, et on 
võimalik pakkuda näiteks rahalist boonust, kui 80% klientide toimetulek paraneb. RFK abil oleks see 
mõõdetav.  

“SKAl ei teki kunagi võimekust kõikide dokumentide läbilugemiseks, siin on vaja mingit 
automatiseeritust. Samas saad sa toimuvast aru ainult andmeid jälgides”. 

Püstitati ka küsimus, kas teenuse tulemust peaks hindama keegi teine, mitte teenuseosutaja ise. Leiti, 
et tegemist võiks olla töötava lahendusega, kuid selle teostamine oleks raske, sest teenusemahud on 
suured. 

10.2. Teenuseosutajate perspektiiv 
Intervjuud viidi läbi kaheteistkümnes SRTd pakkuvas asutuses. Kaks intervjuud toimus vastavalt 
teenuseosutaja soovile grupiintervjuuna („Meil on kõik sama jutt, nii kui nii.“) nii, et intervjueeritavad 
osalesid vastajatena koos. Intervjuud viidi läbi intervjuukava järgi, vt Lisa 3. 

Igas asutuses tehti kaks intervjuud – üks teenusejuhi või asutuse juhiga, kes vastas küsimustele 
esindades teenuse korraldusliku poolega seotud aspektidega, teine intervjuu toimus 
rehabilitatsioonispetsialistiga. Kokku küsitleme 24 inimest, neist 12 teenusejuhti ja 12 klienditööga 
tegelevat spetsialisti.  

Uurijad eeldasid, et riigis valitseva pandeemia piirangute tõttu osutub intervjuude kokkuleppimine 
keeruliseks. Tegelikkuses see nii ei läinud – teenuseosutajad olid väga koostöövalmid ning ükski 
teenuseosutaja, kellega ühendust võeti, ei keeldunud. Seetõttu said intervjuud läbi viidud planeeritud 
mahus ehk kõikides kokkulepitud asutustes saime intervjueerida nii teenusejuhti kui ka spetsialisti. 

Keerulisem oli leida erinevatest asutustest erinevaid spetsialiste. Paljudes asutustes ei ole spetsialistid 
tööl igapäevaselt ja täiskoormusega, seega olid nende võimalused intervjuud anda piiratud. 
Intervjuudeks kokkulepete sõlmimiseks võeti esmalt ühendust teenusejuhiga, kes võis oma 
äranägemise järgi meile pakkuda intervjueeritavaks oma asutuse spetsialisti. Intervjuu läbi viia jälgis, 
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et intervjuudeks esitataks võimalikult erinevad spetsialistid ehk kui eelneva asutusega kokkuleppe 
käigus oli intervjuuks välja pakutud nt psühholoog, siis järgneva kokkuleppe käigus üritati intervjuuks 
kokku leppida kohtumine mõne muu spetsialistiga.  

Allpool on välja toodud teenuseosutajatega läbiviidud intervjuudest välja tulnud peamised teemad, 
probleemkohad ja muu, millel nad intervjuu käigus enim peatusid.  

Rehabilitatsiooni eesmärkidest rääkides olid teenuseosutajad ühel meelel, et rehabilitatsiooni 
eesmärk on taastada inimese toimetulek võimalikult lähedale sellele tasemele, kus areng oli sel 
hetkel, kui inimese toimetulek mingil põhjusel halvenes. Lisati ka mõningaid täiendusi, mida peaks 
eesmärgi puhul arvestama: ta peaks suutma täita rolle: kodus, tööl, koolis ja lisaks teenusesaajale 
tuleks tihti tegeleda ka perekonnaga;  

Toodi välja ka, et sageli „Lihtsalt eesmärgi seadmisest ei pruugi alati piisata, indikatsiooni eesmärgi 
seadmisel annab probleem. Nt. füüsiline vigastus või alkoholism probleemina võivad anda sama 
eesmärgi, aga rehabilitatsioonitegevused eesmärgi täitmiseks peavad olema erinevad.” 

Arvati ka, et kuna Eestis on rehabilitatsioonisüsteemis nii “rehabilitatsiooni- kui ka 
habilitatsiooniteenuseid vajavad inimesed ei ole võimalik rääkida, et rehabilitatsioonil on üks 
eesmärk. Nii ei vasta see ka inimese vajadustele.” „SKA peaks andma teenuseosutajatele kliendi 
vastavalt probleemile, praegu on probleemi tuvastamine suurel määral teenuseosutaja teha.” 
„Teenuse sisu selgitamine võiks toimuda SKAs, et vältida klientide valesid arusaamu teenusest.”  

Teenuseosutajad toovad välja, et aastate jooksul on eesmärgid muutunud konkreetsemaks, kuid 
endiselt on palju eesmärke seatud väga laialivalguvalt. Teenuseosutajad toovad (näitavad 
intervjueerijale kliendi dokumentidest) näiteid SKA seatud eesmärkidest: 

- Väga eakas proua, 1944. aastal (76-aastane) sündinud. Eesmärk: „Paranenud tegevus- ja 
liikumisvõime, füüsiline jõudlus on paranenud, suurenenud tahteaktiivsus.” 

- Tööealine proua, insult on olnud. Eesmärk aastaks: „Töötamine täiskoormusega 2021.aasta 
sügisest. Tervise olukorra säilitamine tasemel, kus töötamine on võimalik ja pakub rahuldust.” 

- Insuldijärgne klient: „Paranenud või säilinud võimetekohane tegevus ja 
funktsioneerimisvõime.” 

- „Säilitada positiivsust, vähendada masendust, teeb füsioterapeudi poolt soovitatud harjutusi, 
et parandada oma tervislikku seisundit ja liikumisvõimalust igapäevatoimingute 
parandamiseks.” 

- „Aktiviseerimine, heaolu toetamine, peenmotoorika ja silma-käe koostöö arendamine, 
tähelepanu, püsivuse arendamine.” 

- Intellektipuudega klient: „Enese eest hoolitsemise oskused-võimed säilivad, võimalusel 
paranevad, osaleb aktiivselt majapidamistöödes, vaba aja tegevustes omandab lihtsamaid 
töiseid oskusi, motoorne võimekus on kõigeks selleks piisav.” 

Enim arutlevad teenuseosutajad eesmärgist rääkides kahe teema üle. Esiteks kuivõrd ja kuidas 
sobitub intellektipuudega klient  SRTle. Ollakse eriarvamusel, on teenuseosutajaid, kes arvavad, et 
intellektipuudega klient vajab habilitatsiooniteenuseid, kus samad teenused, mis hetkel on saadaval 
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rehabilitatsiooni raames, peaks eraldi olema neile klientidele saadaval mujal. Teised teenuseosutajad 
on hetkeolukorraga rahul, sest neid kliente ei ole mujale saata: 

- „Rehabilitatsioon saab väga palju aidata, võiks kättesaadav olla rohkem, mitte mingil juhul 
võtta, et kui erihoolekannet juba saad, siis rehabilitatsiooni enam ei vaja.”  

- „Eestis ei ole kohta, kes intellektipuudega klienti igapäevaselt aitab. Tegevusjuhendajad on 
läbinud koolituse, nad on seal korteris, neli inimest koos ja neil on iga päev kriis, lähevad tülli, 
kaklema, kistakse riideid katki, loobitakse toitu, kes aitab neid? Igal kliendil võib olla erinev 
psühholoog või spetsialist, sest nad sisenevad süsteemi eri aegadel ja nad ka liiguvad ühest 
kohast teise. Võiks olla korteripõhine, oleks palju lihtsam.”  

Eesmärgi puhul arutletakse veel palju klientide üle, kelle puhul jääb arusaamatuks, miks klient 
teenusele saadeti, kui kliendi tundmaõppimisele kulub liiga palju ressurssi.  

Teenusesaajate profiil on igal teenuseosutajal kirjeldatud. Nii-öelda võõrale pilgule hakkab enim 
silma, et on ära jaotatud, kas tegeletakse psüühikahäirega või mitte ja kas lapsed on sihtgrupi hulgas. 
Muid klientide omadusi kirjeldades räägivad teenuseosutajad veel nt kindla haiguse, terviseseisundi 
või individuaalse olukorraga seotud klientidest: 

- „Aastakümneid haige olnud skisofreenia haige on meie tüüpiline klient, tööturult ära olnud 
väga pikalt pere või erihoolekandetoel, oma kodus.” 

- „Töötukassa juhtumikorraldaja 2 klient – kõige-kõige raskem klient, kes väga sageli mingil 
põhjusel ei taha kasutada tervishoiuteenuseid, on katkestanud ravivõtmise. Ise ei räägi, et tal 
on vaimse tervise raskused, ei jõua kohale, ei julge tulla. Tasakesi ja ümber nurga delikaatselt 
käib niiviisi üks-ühele seostamine.”  

- „Üks hästi suur klass, kellele me pöörame tähelepanu, on noored, kes on keskkooli lõpus või 
ülikooli alguses välja kukkunud mingist süsteemist erinevatel põhjustel. […] Või siis, kes on 
täiesti läbi põlenud – on palju saavutanud, aga nüüd on sellises seisus, et ei julge kodust välja 
minna ja ongi täielikult läbi põlenud.“ 

- „Vaimupuue – õpiabi, lugemist, igapäevaoskusi õpetada.”; „Suur hulk on kliente, kus meie 
spetsialistid juhendavad tegevusjuhendajaid erihoolekandemajades. Tegevusjuhendajad 
ei ole saanud diagnoosispetsiifilist koolitust, meie spetsialistid toetavad tegevusjuhendajaid.” 

Klientide motivatsiooni loetakse peamiseks teguriks, mis tagab kliendi teenusel õnnestumise. “ SRTl 
on kõik kliendid halva tervisega.” Väga oluline on ka teenusesaaja arusaam oma vajadustest ja 
toimetulekust, ka haiguskriitika. 

Klientidena, keda ei leita üles, nimetatakse: 

- „Näiteks operatsioonide tagajärjel hingetraumadega inimesed, olukorras, kus neil käed ei liigu, 
depressioonid tulevad peale, insuldid. See on see koht, kus me räägime, et rehabilitatsiooni on 
vaja, täna nad saavad näpuotsaga või ei saa üldse. Tervishoid neid üles ei leia. Neid ei 
diagnoosita õigesti ära.”  

- Palju asju jääb asjaajamise taha – kui perel ei ole lisatuge KOVi näol või mõnd tublit 
hakkajat pereliiget, siis nii ongi.  
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Eesti rehabilitatsioonisüsteemis käsitletakse kliendina vaid otseselt teenusesaajat ennast. 
Teenuseosutajate intervjuudest selgub, et paljudel juhtudel on vaja tegeleda ka teenusesaaja 
lähedasega, eriti oluline on see psühhiaatrilises rehabilitatsioonis, kuid ka muudel juhtudel: „Kõige 
esimene oluline asi on selle inimese lähedased ja nendega tegelemine, täna Eesti riigi süsteemis see 
lähedane abi ei saa. See on kõige parem ressurss, pere. Nemad on need, kes oma jõu kaotavad.” 

Teenuseosutajad jagunevad kaheks – enamik pakub teenust ambulatoorselt, klient tuleb, saab oma 
teenuse ja läheb koju; teine osa – üksikud teenuseosutajad, pakuvad teenust statsionaarselt, klient 
tuleb mitmeks päevaks ja ka ööbib teenuseosutaja juures või samas linnas. Teenuseosutajate 
arvamused on erinevad, kumb viis on parem: „Statsionaarse teenuse suur pluss on, et inimene saab 
oma keskkonnast välja ja ka see, et ma saan teda jälgida ka protseduuriväliselt, siis tulevad 
tavaliselt hoopis teised asjad välja, kui need, mis ta kabinetis räägib. Ärevuses kliendid, saavad 
rahuneda ja teisel päeval saame juba nii-öelda tööd teha. Aga majutus ja selle mahud on väga 
väikesed.”  

Kliendi vajadustest rääkides, lähevad teenuseosutajate arvamused lahku selle osas, kui teadlikud 
kliendid ise oma vajadustest on ja kuivõrd nad sellele vastavalt oskavad endale eesmärke püstitada. 
On neid, kes arvavad, et enamik kliente teavad, mida neil vaja on, ning neid, kes arvavad, et 
esmakordselt teenusele tulles, et oska kliendid üldiselt oma vajadusi täpselt hinnata: 

- „Enamus ikkagi teab, mis tal eesmärgi põhi tuum on, sõnastust ei tea. Kui teenustest rääkida, 
siis neil on ikkagi kindlad eesmärgid, mida ta tahab või et mis valdkonnas ta seda abi 
tahab. Järelikult juhtumikorraldaja on selle töö ette ära teinud, et vaadata, kas see kompleks 
tuleb kokku. Siis on lihtsam temaga toimetada.”  

- „Tihti kui inimene jõuab siia, siis ta on sellises olukorras, et ta ei oskagi öelda. Ta ütleb, et ta 
tahab abi, aga millist abi… Ta ei oskagi seda esimesed pool aastat sõnastada tihti. Mõnel 
on väga konkreetne eesmärk – ta tuleb ja ütleb, millist teenust ta tahab, aga rohkem on ikkagi 
neid inimesi, kes on nii pikalt olnud oma tervisega sellises kohas, et võib-olla need eesmärgid 
pole nii selged, et ta ei teagi neid. Või et ta kordab, et nojah, ma peaks tööle minema, aga see 
ei ole see. Tema tegelik eesmärk, mis teda edasi viib, selgub alles hiljem.“ 

Peamiste puudustena tänase teenuse juures toovad teenuseosutajad välja: 

- „Kuue füsioteraapia tunniga heal juhul võib-olla kinnistuvad mingid harjutused ja 
harjutuskava. Aga me ei suuda motiveerida teda neid tegema kodus selle lühikese aja 
jooksul. Optimaalne keskmine võiks olla kord kuus, saaks tekitada mingisuguse harjumuse.”  

- „Täiskasvanud inimesed on hõivatud kooli või tööga, seda harvem nad saavad teenusel 
käia. Kui ta on töötu, siis ta selle võrra käib rohkem.”  

- „Riik võiks hindade üle mõelda, et mis ta maksab ja vaadata, mis turul toimub. Head 
spetsialisti ei saa selle hinnaga. Logopeed ütles mulle üldse nii, et sellise raha eest ta ei näe 
mingit võimalust tööl käia. Minu käest nõutakse meeskonda logopeedi, aga ma ei saa kuskilt 
spetsialisti, kes oleks nõus. Esiteks neid ei ole üldse, teiseks, sellise raha eest nad pole nõus isegi 
rääkima.“ 

- Üldiselt on teenuseosutajad rahul töövõimereformi järgsete muutustega SRT osutamise 
süsteemis: „Muutsime keelekasutust, me ei räägi enam puudest. Räägime töövõimest ja 
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töövõimet hindavad tööekspertarstid ja töötukassa inimese seisukohast. Inimesed juba 
kohanevad. Ei mõelda endast kui puudega inimesest ja et ma olen toetusesaaja ja abi 
vastuvõtja, et mul on erivajadused. Mul on ka võimed ja anded. See on muidugi teadlik 
taastuja.”  

Klientide vajaduspõhisusest rääkides, toovad teenuseosutajad välja ka enda, teenuseosutaja vajadusi: 

- „Personali koolitus, väljaõpe, rehabilitatsiooni juhendamine ja supervisioon, koostöö 
ravisüsteemiga. Need on asjad, mille pärast ma muretsen nii oma meeskonnas kui üle Eesti.”  

- “Pro bono töö enne teenust – kliendile teenuse tutvustamine jne, teenuse ajal ja peale teenust 
kliendi ja lähedastega suhtlemine – süsteemi tutvustamine, järgmiste/teiste võimaluste 
leidmine jne.”  

- „SKA ei saa hinnata inimest, kui ta ei tule. Samas inimene on olnud tervishoiusüsteemis. Kes 
peaks märkama või aru saama, et tal on rehabilitatsioonivajadus? Arstid märkavad, et ta 
vajaks mingisugust abi, aga arstid ei tea, et meil Eestis on rehabilitatsioon kompleksteenus, et 
ta kolmes eluvaldkonnas peab vajama midagi.”  

Teenuseosutajad toovad välja, et kliendi teenuse teekond algab üldjuhul SKAs kliendi hindamisest. 
Hindamise kvaliteedil on suur roll teenuse edasises käigus.  SRTle satub ka kliente, kelle teekond 
algab hoopis töötukassas ja kes satuvad esmalt tööalasele rehabilitatsioonile: 

- „Hindamisel oleneb palju, kelle juurde hindamisele ollakse sattunud. Kuivõrd algab sealt 
koostöö ja kuivõrd klient mõistab, mis edasi saab, mis on tema võimalused, milline 
emotsionaalne kogemus ja taust on seal taga, millest hindamisel räägitakse”  

- „Kliendid ikkagi ise on mingil põhjusel tulnud teenusele, kuid kas nad on õigesti aru saanud, 
mis siin süsteemis saab ja tekib küsimus, kes selle pidi neile selgeks tegema.” 

- „Keegi (SKA, töötukassa, KOV) peaks aitama inimesel valikut teha ja võiks käia 
vaatamas teenuseosutajat, keegi võiks teha jõustatud juhtumikorraldust.”  

- „Need mõõtmised ja hindamised võiks olla sarnased kogu taastussüsteemil. Inimese 
jaoks on see väga keeruline: satun teenusele ja siis jälle mingi uus asi ja lõpuks see kaotab 
tähtsuse, kui igalpool teda kuidagi erinevalt mõõdetakse ja mingid erinevad asjad.“ 

- „Klient ei saa tööalase rehabilitatsiooni teenusel hakkama, toimub ümberhindamine ja ta 
liitub sotsiaalse rehabilitatsiooniga.” 

- „Töötukassa kaudu tuleb ka selliseid, kelle puhul me näeme kohe ära, et tegelikkuses tal ei 
ole ju osaline töövõime, vaid puuduv. Tema toimetulek ja senine elukäik näitab, et ta ei 
ole tegelikult tööalase rehabilitatsiooni sihtrühm.“ 

Teenuse korduvas kasutamises teenuseosutajad probleemi ei näe ja kirjeldavad, et paljudel klientidel 
on seda tegelikult ka vaja: 

- „Neid juhtumeid tegelikult on pigem vähe, et klienti saab kahe aastaga aidata.” 
- „Vaimse tervise raskustega inimeste puhul on normaalne, õige, teenust korduvalt kasutada. 

Kui haigus on läinud krooniliseks, aga teiste haiguste puhul ka. Sa tahad elumuutust teha. 
Haigusest taastumine on pikk protsess.”  

- „Vaimse tervise inimese rehabilitatsioon võib olla elukestev vajadus. Psühhiaatrilises 
rehabilitatsioonis – kui kaks aastat ei ole inimesel haiguse tagasilangust, siis võiksime öelda, 
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et ta ei vaja enam spetsiifilist teenust. Aga kui on üks tagasilangus, siis ta vajub uuesti 
rehabilitatsiooni. Nemad on nii-öelda aktiivses faasis ja passiivses faasis olevad kliendid. 
Ta on teenuseosutaja vaateväljas.”  

- „Jätkuteenus sama teenuseosutaja juures. Eestis on nii, et kui sa ühest teenusest jupi 
lõpetad, siis sa pead minema uue teenuseosutaja juurde. Peaks olema, et mingis faasis on tal 
suurem raha ja rohkem spetsialiste ja teises, stabiilses faasis, jääb kontakt teenuseosutajaga, 
vähemas mahus. Ta teab, et kui tal on probleeme, ta võib tulla, ei pea taotlema uuesti ja ei pea 
olema ühesugused rahad ja nii edasi.”  

- „Tõesti nad on siis juba aru saanud, et see teenus neid aitab, et tal on see kogemus, et ta elus 
on midagi muutunud. […] Enamasti on ikkagi vajadus, et mingi spetsialistiga on koostöö pooleli 
jäänud ja tahaks jätkata.“ 

Teisi sarnaseid teenuseid teenuseosutajad välja tuua ei oska, enim võrreldakse SRTd tööalase 
rehabilitatsiooni teenusega, SRT üksikteenuseid seostatakse näiteks tugiisiku või eripedagoogi 
teenustega: 

- „Kompleksteenust ei ole, on taastusravi, perearstirahastuse või haigekassa alusel. 
Töötukassasse puuduva töövõimega inimesed ei puutu. Ei ole tegelikult muid variante.”  

- “Peamiselt käivad kliendid lisaks taastusravis või tegevusteraapias.”  
- “Tööalase rehabilitatsiooniga on võrdluskoht pigem väiksem, pigem on vaja vaadata, kust 

läheb haigekassa ja SRT piir. Tööalase ja SRT kliendid on samad.”  
- „Eestis tahetakse SRTd meditsiinilisest rehabilitatsioonist väga ära lõigata. Meditsiin laseb 

inimese ühel hetkel lahti ja siis kuskilt kargab SRT peale ja TO ei tohi mitte midagi kuulda 
sellest, mida meditsiiniline on teinud, silda ei ole.”  

- „Sageli on olukorrad, kus vaimse tervise probleemiga inimestel on osaline töövõime ja nad on 
nii-öelda töötukassa küljes. Tegelikult ta ei ole võimeline olema töötukassa pressi all. Kui ta 
oleks puuduva töövõimega, tuleks ta  SRTle ja saaks rahulikumalt toimetada ja toetada. Osad 
osalise töövõimega inimesed ei mahu talle vajaliku süsteemi sisse.”  

- „Järjekord – ravi rehabilitatsioon, sotsiaalne rehabilitatsioon kaks aastat ja aasta tööalast, 
kolmeaastane taastumisprotsess on päris hea. Rehabilitatsioon oma olemuselt ei saa täita teisi 
teenuseid, ei tervishoidu ega kohaliku omavalitsuse tugiisikuid näiteks. Ta on ikkagi 
mingil eluetapil, kui on suurem muutus.”  

- „Vahel ma mõtlen, et kooliprobleemidega noortel äkki oleks eripedagoogi abi vaja, aga ma 
pole sellest erinevusest tegevusterapeudi ja eripedagoogi vahel tegelikult aru saanud. 
Kirjeldusest ma saan aru, aga tegevusterapeut teeb seda sama tegelikult kohati.“ 

- „Vahel ma olen mõelnud meie sotsiaaltöötaja tugiisikuteenusega kattumise peale, aga siis ma 
olen näinud ikkagi, et need rollid ei kattu, see on ikkagi selline võrgustiku kokkupanek.“ 

Teenuseosutajad toovad eraldi välja ka puuduseid teenuste süsteemis: 

- „Süsteem on keeruline, sotsiaaltöötajad enamasti aitavad selles orienteeruda. Näiteks see on 
haigla sotsiaaltöötaja roll, et saata peale haigla teenuste lõppemist klient  SRTle.”  

- “TOde võimalused peaksid olema paindlikumad ja ka teenuste vahelised üleminekud 
sujuvamad. Hetkel logopeed ei tohi ujuma õpetada jne. Ehk kui teenussaajal tekib kontakt 
hingehädade kurtmiseks logopeedile, siis seda SRT raames hetkel teha ei tohi.”  
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- „Me kasutame termineid ja muid asju läbi süsteemide. Inimese jaoks on sotsiaalne 
suhtlemine ja tööl käimine elementaarsed tervikud. Tema jaoks ei saa neid tükeldada. 
On rehabilitatsioon ja kui ma olen taastumise faasis, siis ma olen seal senikaua, kui mul on 
teatud sotsiaalne või emotsionaalne valmisolek, usk iseendasse. Enne ei saa veel rääkida 
tööalasest rehabilitatsioonist.”  

Teenuseosutajad toovad välja nende silmis olulised osapooled, kellel on kindel roll klientide õigele 
teenusele suunamisel: 

- „Haigla sotsiaaltöötajad peavad teadma olemasolevat sotsiaalkaitse süsteemi. Kus klient 
sotsiaaltöötaja kätte saab? Arst peab nägema, et patsiendil on midagi, mis jääb väljapoole 
tervisespetsialisti poolset abi ja kutsub sotsiaaltöötaja. Samas SRTd tavaliselt inimene ei vaja 
kohe pärast aktiivravi lõppu. Ta peaks minema koju, jõudma teatud tegevusteni, olema nii-
öelda kellegi silma all, näiteks perearst, KOV. Vajadusel võetakse inimesega uuesti ühendust.”  

- „Õde-koordinaatorid, haigla või perearst, peaks nägema, et võivad tulla 
toimetulekuprobleemid. Sotsiaaltöötaja kaasamine, sest tema üksi ei näe, kas see on 
maksimum tervise mõttes. Tervise poole pealt füsioterapeut saab öelda, kas mul on siin midagi 
veel teha või ei ole, psühhiaater ütleb, kas vaimne kognitiivne võimekus on selline, et lagi on 
ees ja nüüd õpetame lihtsalt toimima.”  

- „Juhtumikorraldajad ei saa olla kusagil kõrgel riigi tasandil. Juhtumikorraldaja peab teadma 
olemasolevaid ressursse maakondlikul või KOVi tasandil. Inimene ei pea teadma seda.”  

- „Arstkonna sissekannete kvaliteet – kui inimesed pendeldavad tööalase ja SRT vahel. 
Inimesel võib olla keeruline mõista, milline mu toimetulek on, aga 
rehabilitatsiooniperioodil saadakse aru, et toimetulek on halvem kui esialgu endale tundus. Kui 
arstid ei ole teinud sissekandeid korralikult, siis ei ole millegi pealt näiteks ümberhindamist 
teha.” 

- „Tihti mängib rolli ka, et kas on uue põlvkonna arst või vana põlvkonna arst. Mõned arstid on, 
kes ei kirjuta mitte ainult ravimeid välja, vaid ka vaatlevad selle ravi tulemusi. Kui on uue 
põlvkonna arst, siis tihti me saame nendega seda infot vahetada, et mis siis juhtus ja on 
selline usaldus. Aga kui on arst, kes ainult ravimeid pikendavad, siis see ei toimi.“ 

- „Palju sõltub üldiselt sellest pere hoolimisest – kas on pere, kuidas pere suhtub, kas pere 
süüdistab. Ühesõnaga, kas pere on koostöövalmis ja kas pere üldse soovib mingeid 
muutuseid. Spetsialist peab mõnel juhul kõigepealt tegelema vanematega, et kas sa soovid, 
et see inimene elab sul veel 50 aastat kodus või mida sa soovid. Pere on suur tegur. Kui mõne 
kliendi ema või isa on veel arst, siis on eriti raske juhtum.“ 

Teenuseosutajad toovad välja aspekte, mis nende arvates tagavad SRT positiivse tulemuse: 

- „Meeskondade spetsialiseerumine, näiteks vaimse tervise raskus – oskus küsida ja toetada.”  
- „Rehabilitatsioon peab olema jõustav ja väikeste eesmärkidega, mida rohkem inimene edu 

rehabilitatsioonil kogeb, seda rohkem annab see lootust ja toetab taastumist. Inimene ise teeb 
oma valikud ja otsused.” 

- „Andmed peavad olema teenuseosutajale ja sotsiaaltöötajale arusaadavad, et ta oskab 
nendega midagi peale hakata. Tellijal on kohustus edastada teenuseosutajale kõik materjalid, 
mis olid temale aluseks, kui ta otsustas, et klient vajab seda teenust.”  
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Takistavate teguritena tuuakse ka välja, et teenuse peab kahe aasta peale ette planeerima. Samuti 
võivad kiired tagasilangused tekkida, kui vahetuvad kliendiga töötavad spetsialistid:  

- „Peame kohe teenuse alguses ära planeerima, mida kõike ma saan talle pakkuda ja kõiki 
dokumente kooskõlastama SKAga. Inimene tuleb süsteemi, ta tahab ühte asja, et tal läheks 
lihtsalt paremaks. Sageli läheb üsna kaua aega, et ta hakkaks aru saama, mis see süsteem 
üldse on. Ja siis on teenus läbi, kes ütleb, et nüüd sa enam ei vaja teenust.” 

- „Midagi pole teha, töötajad vahetuvad, aga kui on olnud väga hea töötaja, siis see on ikkagi 
väga suur trauma – näiteks kui keegi läheb töölt ära.“ 

Mobiilsest teenusest rääkides jagunevad teenuseosutajad kaheks, osad osutavad teenust mobiilselt 
ja teised mitte: „Psühholoogki näiteks ütleb, et esmane hindamine on tehtud ja usaldus on loodud 
kabinetis, üsna teisel-kolmandal korral, sõltuvalt eesmärgist püüab ta kohtuda kliendiga selles 
keskkonnas, kus siis pärast seda oskust oleks vaja rakendada, on see siis töökoht, kodu, et see on 
meil vaimses tervises tavapärane.”  

Tulemuste puhul loetakse oluliseks aspektiks nende mõõdetavust: 

- „Kui valmivad päriselt mingid abivahendid eluks, et kui tulevad jälle vaimse 
terviseraskused, kuidas neid siis ennetada ja juhtida, mida teeb klient ise ja teine pool näiteks 
pereliikmetele, emale-isale, töökaaslastele, et kui on tervis halvem. Midagi, mis on päris.”  

- „Tegevusterapeudil on testid, millega tema saab öelda, et nendes tegevustes on asi paremaks 
läinud. Loovterapeudil sama, kui klient alguses tuleb, tal on probleemid, hirmud, kui neid aasta 
pärast ei ole, siis ongi tulemus olemas. Psühholoogid saavad mõõta. Igal spetsialistil on oma 
erialaselt lähenemise testid. Alguses klient hindab oma asju kolmega ja hiljem viie või 
neljaga, siis ongi tulemus. Küsimustikud skaaladega, teatud väited, näiteks psüühikahäire ja 
vaimse tervise teemaga seotud. Igal asjal on numeratsioon ja skoorid tulevad kokku. Selle järgi 
saame öelda, mõju on olemas või ei ole.”  

Tulemustest rääkides toovad teenuseosutajad välja ka aspekti, et on oluline teadvustada ja klienti 
teavitada, mis saab edasi kui teenus lõppeb:  

- „Anname informatsiooni, kui tal on vaja füsioteraapiat või psühholoogi, siis läbi perearsti 
on võimalus seda saada, kas siis taastusravis või läbi perearsti rahastuse psühholoogile 
suunamist.”  

- “Kompleksvajadus leiab teenusega tõenäoliselt lahenduse, kes tegeleb edasi 
üksikvajadusega. Perearstikeskused?”  

- „Kui mina olen väljastanud lõpu dokumendi ja edastanud näiteks KOVi sotsiaaltöötajale, et see 
inimene vajab mingit abi, siis rehaasutusega lõppeb side sel hetkel. Kui minu süda jääb 
valutama ja ma tahan uurida edasi, siis see on puhas minu enda õhinapõhine tegevus. Jääbki 
ainult loota selle peale, et need inimesed, kellele sa oled ta mingis mõttes üle andnud, tegelevad 
temaga edasi.”  

- „SKA uskugu, mida me kokkuvõtetesse kirjutame ja kui ma kirjutan, et inimene on 
emotsionaalselt täiesti läbi ja tal on ka liikumine halb ja tegelikult vajab tuge ja nõustamist. 
Usu siis mind ja anna talle veel suunamiskiri.”  

- „Me anname neile ju kaasa ka iseloomustused. Mis neist saab?”  
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Küsitletud teenuseosutajad on üldiselt SRT rahastusskeemiga rahul, teenuse hinda hiljuti veidi ka 
tõsteti. Teenuse rahastamisest rääkides tuuakse välja järgmised aspektid: 

- „Raha võiks anda inimeste kätte. Ta ise otseselt on oma eluekspert. Inimene peab saama 
kaasa rääkida, millist rehabilitatsiooni valida, et me ei määriks rehameeskondades pähe 
spetsialiste, mida inimesel vaja ei ole. Läbipaistvamaks, selgemaks ja inimese hääl rohkem 
kuuldavaks. Peame tegema selle lihtsamaks, et inimene oleks võimeline meie partner olema. 
Inimene ei ole käsutäitja.”  

- „Vaimupuudega inimesed, nende puhul on summa limiit, 4300 eurot. Tegelikult me ei kuluta 
seda aasta jooksul kohe kindlasti ära, see tähendaks, et ta peaks iga päev meil siin käima.”  

- „Täiskasvanute limiit on väike, kellel ei ole psüühikahäiret, 1237 eurot aastas kahe aasta 
jooksul. Ta tahab ka psühholoogilist tuge, aga tal ei ole seda diagnoosi ja limiit saab päris 
kiiresti täis.”  

- Palju räägitakse ka majutus- ja transporditasust, mida loetakse väga väikeseks, eelkõige 
majutustasu: „Kui klient käib kuskilt kaugelt teenusel, ööbida ta saab aastas korra, nädal aega. 
Ta käibki ära ja pärast siis võib-olla käib mõned korrad veel, näiteks psühholoogi juures. Sellisel 
juhul tuleb tal nibin-nabin välja.”  

- „Psüühikahäirega, intellektipuudega on tohutu suur rahastus, 35 päeva. Täisrahastus on üle 
4000 euro pluss 35 ööpäeva majutust, mida enamus kliente ära ei kasuta aasta jooksul. 
Majutuse enamvähem kasutavad ära. Eakal või krooniliselt haigel inimesel on väike rahastus 
/näitab arvutist/ Tema täisrahastus on 1237 eurot pluss 5 ööpäeva majutust. F-diagnoosiga 
on suur rahastus.”  

Tuuakse välja teenuseosutajate suurt halduskoormust seoses dokumentatsiooni ja muu taolisega: 

- „Meeskonnale on hästi koormav administratiivselt, see toimetamine konkurentsi 
tingimustes, kogu aeg pead pingutama, et välja paistad, atraktiivne oleksid – klientidele, 
arstkonnale, rahastajale, et kõik dokumendid on korrektsed, tulevad veel mingid ESF asjad, kui 
sul on veel mõni projekt, lihtsalt pole inimesi.”  

- „Tegelikult peaks mõtlema, et see raha, mis inimese jaoks eraldatud on SRTs, et sellel 
asutusel oleks võimalik selle raha eest teha maksimaalselt klienditööd, mis tähendab, 
et mina olengi kliendiga, tegelen temaga. Mitte, et ma täidan 100 dokumenti selle inimese 
kohta, mida pärast keegi ei loegi, mina ei tea, kui palju neid asju seal loetakse ja vaadatakse, 
võib-olla ongi paberit vaja selleks, et on linnuke kirjas ja dokument on esitatud.”  

- “Selleks, et TO teenuse eest raha saaks, peab ta mõtlema sinna sobiliku tulemuse. See on 
spetsialistikeskne teenus.” 

Teenuseosutajad toovad välja palju muid teenuseosutamisega seotud aspekte, mis otseselt 
intervjuus küsimusena ei esitatud, kuid on nende meelest väga olulised teenuse osutamise 
seisukohast:  

- „Kõigis meeskondades ei ole piisavalt esmast baaskoolitust olnud, et mis üldse 
rehabilitatsioon on. Tohutult tuleb panustada meeskonna kui terviku koolitamisele, et üldse 
mingi metoodika valida. Iga TO peaks sihtrühma valima, ennast kirjeldama, kus on ta 
tugev ja mis metoodikaid ta kasutab.”  
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- „Kui maailma vaimse tervise kirjandust lugeda, mida rehas soovitatakse vaimse tervise 
valdkonnas, siis akt ja fakt meeskonnad. Kogukonna kompetentsikeskused, mingile 
piirkonnale ja erihoolekanne-reha kokku.”  

- „Praegune tunnipõhine rahastus soodustab konveiernõustamisi.”  
- „Spetsialisti tasandilt rehabilitatsioonis minna inimese tasandile, mõista, mis see ärevus 

näiteks või psühhootiline seisund, mis see päriselt minuga teeb, et kui meil ei ole seda sügavat 
inimlikkust sellel spetsialistil.”  

- „Peab olema võimalik nii bakalaureuse kui magistritasemel rehabilitatsiooni õppida.”  
- „Jätta see kõik meeskondade endi peale, kui meeskond on loodudki nii-öelda raha teenimiseks 

ja palkade teenimiseks, siis tehakse ära hädapärane ja kvaliteet jääbki keskpäraseks. 
Rehameeskondade juhendamine ja supervisioon.”  

- “Kes inimest toetab? Suured tornid, mille vahel teda jooksutatakse: KOV saadab taastusravisse 
jne.”  

- “SKA ja töötukassa ei usalda TOd. Mina olen spetsialist ja tean, mida ma teen ja teen seda 
kvaliteetselt. Neil on mind klientide jaoks vaja, mitte mina ei pea end painutama SKA jaoks. 
Komakohtade paranduseks kulub tohutu energia, bürokraatia, peamine aur ei kulu 
klienditööle. Exceli vormid kõigil ühtsed, et SKAl oleks lihtsam neid kontrollida. 
Tervishoiuteenuse osutamist ei kontrolli keegi, miks me SRTd kogu aeg kontrollime. Tervishoius 
lepitakse algselt kokku, mida on vaja teha ja tehakse. Kes kontrollib SKAd? Nende 
juhtimissüsteeme? Tagasisidestamine puudub. Pigem valitseb karistamise mentaliteet. 
Kuivõrd saab SKAga arutleda erinevaid teemasid.” 

- „Kaasaegsed riigid, kes on eesrindlikud, psühhiaatrilises rehabilitatsioonis või taastumise 
põhimõtetel, ei tööta RFK põhimõtetel. Kui me täna hoiame rehabilitatsioonis selle pundi, 
kes on rehabilitatsioonis ja hakkame neile kõigile kasutama RFKd, eesmärgil, et sellega mõõta 
tulemusi, siis need, kellel me räägime säilitamisest, siis kõik teenuseosutajad, kes tegelevad 
selle sihtgrupiga, on säilitamisel null muutust. Järelikult sellel teenuseosutajal raha pole vaja, 
sest ei too mitte mingit muutust kaasa.”  

- „Kui uuritakse ainult RFKd ja teisi asju ei uurita, siis ei saagi tulla teist arvamust. Tegelikult on 
fookus ja vaated ikkagi sihtgrupipõhised. Meil on psühhiaatrilised kliendid, liikumispuudelised 
kliendid, vaimse tervise vaates. Mujal maailmas on olnud ikka väga spetsiifiliselt teine suund. 
Ei ole hea kõiki ühes potis käsitleda.” 

- „ASCOT, elukvaliteedi hindamise metoodika, Adult Social Care Outcome. Räägime alguses, 
räägime lõpus. Siis on olemas OutcomeStar, mis räägib erinevatele diagnoosipõhistele või 
sotsiaalhoolekande valdkonnas erinevad riskigrupid, kellega tuleb tegeleda. See on 
subjektiivne. Tasub uurida, miks teatud riigid pole RFKga kaasa läinud, kellel seda päriselt 
kasutatakse.”  

- „Psühhiaater saab ära diagnoosida diagnoosist tuleneva eripära. See, mis on vaja 
temaga edasi toimetada, selleks on erinevad lähenemised ja selleks ei pea olema 
psühhiaater või psühholoog. On jõutud sinna, et enamus abi inimesele ei tule psühhiaatrite 
poolt. See enamus abi on oskuste õpetus. Coach, juhtimine, eneseusu, lootuse kasvatamine ja 
see käib läbi erinevate sfääride. Kõigepealt ma usun iseendasse, ma oskan taas oma pesu 
vahetada, ma märkan, ma tahan oma pesu vahetada, tahan voodist üles tõusta ja siis hakkab 
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motivatsiooni ja usu kasvatamine väljapoole. See on ring. Nüüd ma näen meetri võrra, nüüd 
ma näen kahte, nüüd ma hakkan tahtma enda eest hoolitseda, tahan jälle oma kodu eest 
hoolitseda, ma hakkan märkama, et mul on lapsed, pere ja siis ma saan aru, et mul on naabrid 
ja nad ei jälitagi mind. Mujal maailmas ei tegele sellega psühhiaatrid.”  

- „Eelis on, et oleme teenuseosutajana haigla. Minul isiklikult ei juhtu midagi, kui kliente 
on vähe. See ei määra meie palka ega midagi. Teine pluss on, et meil on erinevad 
spetsialistid siinsamas. Kui mul on vaja psühhiaatrit, lähen kaks kabinetti edasi.”  

- „Üks positiivne asi, koondaruande kasutusele võtmine. See on tööd nii palju lihtsamaks 
teinud. See on selge, seal ei teki eksimisi. See on aeg, mille ma saan kasutada kliendiga 
tegelemiseks, mitte ei tee arvutitööd.”  

- „Räägitakse küll, et aastatega seda bürokraatiat jääb vähemaks, aga minu meelest seda tuleb 
ainult juurde kogu aeg. Üks paber ja teine paber, algusankeedid ja lõpuankeedid. See on kõik 
aeg. Mõtled küll, et mis see on, aga kui sa paned mitme inimese asjad kokku, siis ikka on küll 
lõpuks. Tegelikult seda paberimajandust ikka on.”  

- „Administraator võtab kliendi vastu, annab talle päevakava ja tagasiside küsimustiku, 
kodukorra ja kõik asjad kohe korraga. Kui kliendid tulema hakkavad, siis ma võtangi ise nad 
vastu, räägin nendega, teeme lepingu. Kirjalik leping. Seal on isikuandmete töötlemise 
nõusolek, kliendi õigused ja kohustused. Siis räägin, kuidas teenus korraldatud on. On teada, 
mis teenused iga päev on, aga spetsialistid võtavad jooksvalt neid. Mõnega läheb kauem aega, 
mõni ei püsi nii kaua tegevuses ja siis nad päeva jooksul planeerivad – täna on ilus ilm, täna 
läheme õue. Homme küpsetavad pannkooke. Oluline on, et kõikidega tegeletakse, nad 
tunnevad ennast hästi.” 

- „Mind hämmastab, et meil on igasugused kvaliteedi juhised, just nagu paber näitaks 
kvaliteeti. Kui sul on kriteeriumid täidetud, siis järelikult on see kvaliteetne teenus. Mina ütlen 
selle peale, et ma oskan kirjutada, ma võin sinna ükskõik, mida kokku kirjutada. See näitab 
küll seda kvaliteeti kõige vähem. See ei näita, kas klient tegelikult ka kvaliteetset teenust sai. 
Seda ikkagi hindab klient ise. SKA jaoks on kvaliteet see, et mul on dokumendid korrektselt 
täidetud, mul on dokumendid õigeaegselt esitatud, mul on olemas erinevad juhised, meil on 
ISO kvaliteedisertifikaat. Mõnes mõttes on see hea, mulle näiteks tulebki uus spetsialist, ma 
saangi anda talle näiteks loovterapeudi teenuse osutamise juhise. Ta loebki sealt, mida meie 
loovterapeudilt ootame.”  

SRT eesmärk ja mõju 

SRT eesmärgina nähakse kliendi personaalset taastumist, et inimene saaks oma haigusega elada 
võimalikult head elu. Samas toovad SRT spetsialistid välja, et uute klientide puhul pole sageli võimalik 
aru saada, mida täpselt sõnastatud eesmärgi all silmas peetakse: 

- „Klientide ja ka SKA poolt seatud eesmärgist on tihtipeale raske aru saada, mis on see töö, 
minu erialane pädevus, reaalselt, mida oodatakse, et spetsialist kliendiga teeks. Näiteks 
füsioterapeut toob välja, et taastusravis meditsiinisüsteemis klienditööd tehes lähtub ta väga 
täpselt kliendi probleemist: “Tahan ta tervist parandada või säilitada.” SRTl lähtun ta 
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igapäevamuredest, ka näiteks sellest kas tal on riietumisega raskusi, kuidas ta poes käimisega 
hakkama saab jne. „ 

- „Eesmärk SKA poolt on sõnastatud viisil, et seda on keeruline üheselt mõista: näiteks käeline 
tegevus piiratud, ma ei tea, mis tal see tähendab, kas ta ei saa hästi kätt tõsta või on seal mingi 
põletik. Võiks olla küll mingid diagnoosid või koodid, mis oleks nähtavad süsteemide või eri 
asutuste vahel.“ 

- „Kuid juhtub ka tihti, et klient tuleb teenusele hindamislehega, kus ei ole mingisugust infot, 
millest ma saan kinni võtta ja tegutsema hakata. Lähedki esimesed korrad kliendi juurde nii-
öelda täiesti tühja lehega.“ 

- „Alustame alati ikka täitsa algusest” ehk püüame koos kliendiga välja selgitada tema 
abivajadused, kus ta abivajadus on kõige suurem. Peamine eesmärk on alati, et inimene saaks 
minna tagasi ühiskonda, aga kogemus näitab, et klientide puhul tuleb soovi tagant välja 
teine soov, mis võib olla peamine takistus eesmärgi täitmisel.“ 

Uute klientide tulekul või spetsialistide vahetumisel tekitab raskusi info mitteliikumine. Teenuse jaoks 
vajaliku teabe halba levikut võib soodustada nii erinevate spetsialistide ja asutuste vaheline nõrk 
infovahetus kui ka suutmatus kliendile arusaadavalt teenust tutvustada. Samuti kritiseeritakse üldist 
sotsiaalteenuste süsteemi keerukust, mis ei soosi selget infovahetust.: 

- „Alguses on kliendil üks spetsialist, teine on lõpus, mul spetsialistina täna pole õrna aimugi, 
mis seisus ta alguses oli. Ma isegi ei pruugi teada, kes eelmine spetsialist oli. Põhjuseks võib 
olla ka, et töötaja vahetus või kliendile ei sobinud temaga koostöö või klient soovis vaheldust 
ja valis teise spetsialisti või ei ole spetsialistil vabu aegu pakkuda. Täiesti erinevad põhjused.” 
Info mitteliikumine mitte ainult asutuste väliselt, kuid võib väga lihtsalt ette tulla ka asutuse 
siseselt.“ 

- „Klientidega teenust alustades ja tihti isegi enne kui klient teenusele jõuab, võetakse temaga 
ühendust (või tihti kliendid ise helistavad oma tulekust ette) ja siis juba algab tegelikult “suur 
selgitustöö,” Peame ikka kõike selgitama, mis see teenus on jne.“ 

- „Võiks ikka olla nii-öelda ühe ukse poliitika, et sa astunud ühest uksest sisse ja saad kogu 
informatsiooni. Minu meelest meil ei ole niimoodi. Kõik ajavad oma rida – kohalik omavalitsus, 
SKA, töötukassa, rehabilitatsiooniasutused. Kui sa näiteks saad endale psüühikahäire, sul endal 
perekonnas või kellelgi kokkupuuteid ei ole olnud ja sa sisened sellesse maailma. See võib 
alguses küll täiesti segadusse ajada inimesi. Kui ta esmaselt haigestub, peakski ta saama 
näiteks haiglas mingisuguse infomaterjali, kus on kõik peal, alates, et ta võib taotleda 
töövõimetust või osalist töövõimet. Igasugused rehabilitatsiooniteenuste võimalused. Et kõik 
oleks lahti seletatud.“ (kogemusnõustaja) 

- Kui palju perearst rehabilitatsioonivõimalustest või sotsiaaltöötaja, kui informeeritud nemad 
sellest kõigest on?“(kogemusnõustaja). 

Arutledes, mis iseloomustab kliente, kes püstitatud eesmärgid edukalt saavutavad, ning kliente, kellel 
see ei õnnestu, ütlevad SRT spetsialistid järgmist. Sageli sõltuvad kliendi eeldused, mida 
õnnestumiseks vajalikena hinnatakse, konkreetse spetsialisti tegevusvaldkonnast: 
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- „Väga raske on aidata, toetada negatiivse mõtestatusega kliente. Kliendi suhtumise 
muutmine on igapäevane tegevus, näiteks füsioterapeudil, et klientidele arusaadavaks teha, 
et liikumine on oluline.“ 

- „Kõige tõenäolisemalt saavutab oma eesmärgid motiveeritud klient. Vastupidine olukord on, 
kui inimene on pahuksis iseendaga või ta ei ole teenusteks valmis või ta ei ole endale veel 
jõudnud/suutnud teadvustada, et tal on neid teenuseid vaja. Siis võib spetsialist tahta aidata, 
kuid sellest ei ole kliendile kasu.“ 

- „Füsioterapeudi vaatest on  SRTle hästi sobiv klient, kellel on pikem krooniline mure, saame 
talle anda vajalikud harjutused, et olukorda säilitada või natukenegi paremaks muuta. 
Ülekoormuse sündroom näiteks, näiteks pikka aega kestnud liigeste põletik või krooniline 
valu. Ägedad mured on taastusravi teema.“ 

- Kogemusnõustaja nimetab psüühikahäireid, mis  SRTle sobivad – skisofreenia, depressioon, 
bipolaarne häire, ärevushäired, paanika. 

Teenuse vajaduspõhisuse all nimetavad spetsialistid järgmisi aspekte: 

- Intellektipuudega kliendid ja nende vajadused teenusel? Näiteks füsioterapeut toob välja, 
et sellele sihtgrupile on see ikka nagu natuke „sihuke eratrenn“. Kasutegurit on väga raske 
hinnata. 

- „Klientidele ei pea tegema vaid individuaalnõustamisi, paljud kliendid on altid ka 
grupinõustamistele. Positiivne on viimase puhul, et klient näeb teisi võib-olla sarnases 
olukorras, ta näeb kui õhinal või motiveeritud nemad on ja saab sellest sotsiaalselt positiivse 
kogemuse.„ 

- Kogemusnõustaja toob välja, et SRTd pakkudes peab igal meeskonnal olema 
spetsialiseerumine ja kindel metoodika, mida kasutatakse. Lihtsalt kliendi vajadustest 
lähtuvalt ja iga spetsialist nii-öelda oma rida ajades ei ole tegelikult kliendi vajadused 
vastatud. Metoodikatest nimetab personaalse taastumise lähenemist ja CARE. “Meie teeme 
alguses inimesega isikliku profiili. Seal on kaheksa eluvaldkonda. Ta hindab ühest kümneni 
neid valdkondi ja poole aasta pärast võib selle uuesti üle vaadata ja näed, kas need pallid tema 
jaoks on tõusnud või ei ole.” 

- Kogemusnõustaja nimetab, et kuskil peab olema ka piir, millega teenuse raames tegeleda, 
näiteks hügieen. “Vahest tundub, et see on kõige tähtsam asi maailmas. Kui inimene tahab 
tööle minna, võiks tõesti puhas välja näha, aga iseasi, kui palju meie seal teha saame. 
Inimese hingega tegelemine on minu meelest ikka veidi tähtsam, kui hügieen.” 

- „Ma tegin ise tööalase rehabilitatsiooni küsimustikku, viistteist küsimust. Ütlen päris ausalt, et 
minu meelest sealt ei tule abivajadus tegelikult välja. Kliendid kipuvad ennast 
ülehindama. Ei taha näidata ennast toime tulematuna. Ma ise SKA küsimustikuga ei ole kokku 
puutunud, ma ei tea, kas sealt tuleb tegelik abivajadus välja või ei tule.“ 

Teenuse katkestamise peamise tegurina tuuakse välja, kliendi teistsugused ootused teenusele. Ka 
teenuse korduvas kasutamises ei nähta probleemi. Tuuakse välja, et paljud probleemid, eriti 
psüühikahäire puhul on väga komplitseeritud ja lahenduse leidmine ning olukorra stabiliseerimine 
väga ajamahukas töö.  
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Mõned spetsialistid leiavad, et teisi sarnaseid teenuseid SRTle tegelikult ei ole., kuid samas 
võrreldakse SRTd ka tööalase rehabilitatsiooni teenusega: 

- “SRT ei ole nii töökeskne, aga oleneb inimesest. Samas jõuame ikka varem või hiljem 
probleemideni, mis takistavad tööleminekut.” 

- Kogemusnõustaja: “Minul isiklikult on kahju neist noortest inimestest, kes saadetakse teenusele 
ja ta hakkabki päevade kaupa päevasaalis istuma. Kellele ja milleks see vajalik on?” 

Mobiilsest teenusest rääkides tuuakse välja, et karantiiniperioodil pakuti teenuseid võimalusel 
telefoni- ja videokõne kaudu. Selle juures peetakse oluliseks, et kliendiga peab olema eelnev kontakt 
olnud, ei saa kohe alguses teenust alustada telefoni- või videokõne kontaktiga. Samas tuuakse kohe 
välja, et kliendid, näiteks füsioteraapia puhul tunnistasid, et ei teinud nii-öelda kodutööd või harjutusi 
iseseisvalt. Tegevusterapeudid peavad kodukülastusi oma töö igapäevaosaks: “Paljud kliendid 
vajavad kodukohandust või abivahendid, aga ta ei tule selle pealegi, et mulle rääkida, et ta ei ulatu 
kuskile või uksepakk on talle liikumisel takistuseks.” 

Kõik spetsialistid toovad välja, et kuus korda füsioteraapiat on liiga vähe. Üldine keskmine võiks 
kõigile klientidele olla kümme korda. Selle kuue korraga saavutatakse alles inimesega hea klapp. Tal 
on tekkinud huvi või ta teebki kodus natuke harjutusi ja ma saan kontrollida, teenuse arenedes, kas 
tal on harjutused meeles ja vajadusel uuesti korrata.” 

Spetsialistid toovad välja, et sageli jääb kliendi teenuse lõppedes n-ö okas hinge, et kuidas ta nüüd 
hakkama saab, vajadused ja mured ei saa teenuse lõppedes lahendatud või kliendil hakkas just 
toimuma teatud murrang ja mõistmine, kui teenus lõppeb. Tegelikult võiks olla võimalik neile 
pakkuda jätkuteenust, kus kontakt on väiksem või saavad vajadusel pöörduda: „Tegelikult nad ju ka 
väga paljud pöörduvad oma muredega uuesti, kuid seda tööd teeme kõik pro bono.” 

Teenuse rahastusest spetsialistid liiga palju arvata ei oska, kuid toovad välja, et nt SKA või perearst 
pakuvad klientidele , et suuremateenusvajaduse korral võib oma raha eest teenuseid (näiteks 
füsioteraapiat) juurde osta, kuid see on klientidele probleem: „Rahakaid kliente näeme  SRTl ikka 
pigem harva.” 

Asutusele klientide leidmist kirjeldatakse väga erinevalt – on asutusi, kellel on kliente enda sõnul 
piisavalt ja on asutusi, kes kirjeldavad, et klientide leidmine on raske ja see on väga suur probleem.  

10.3. Teenusesaajate perspektiiv 
Järgnevalt keskendume olulisematele teemadele, mis teenuse sihtrühma intervjuudes esile kerkisid. 
Teenust mittesaanud inimeste intervjuudest selgub, et nad ei ole teadlikud SRTst, mis teenus see on 
ja nad ei oska end ka selle teenuse sihtgrupina näha. Pensioniealiste intervjueeritute puhul hakkab 
silma, et nad on pigem oma eluoluga rahul, mõneti hakkab silma oma olukorraga leppimise 
meeleolu. Vähenenud töövõimega inimesed on pigem kokku puutunud töötukassa ja selle 
teenustega, Sotsiaalkindlustusametist ja SRTst nad oma sõnul kuulnud ei ole. Sihtgruppide üleselt 
toovad SRTd mittesaanud intervjueeritud välja, et mitte ainult SRT vaates ja sellega seotud 
spetsialistidega, vaid igakülgselt on oluline, et kui inimesel on mure, siis ametnik, kelle poole oma 
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mure või info vajadusega pöördutakse, kuulaks inimese ära ja annaks vajalikku nõu. Ka teenuse 
ülesleidmist peavad intervjueeritavad keeruliseks:  

„Enda teadlikkus, kuidas asjad käivad jne peab olema üsna suur, keegi kuskil ei tule sulle ütlema, et 
see käib nii ja too käib naa. Kui sa ei küsi, siis keegi ei tule rääkima.”  

Uuritavate taust 

Intervjueeritud SRT saajate taust oli väga erinev, intervjueeritute hulgas oli nii töö- kui ka 
pensioniealisi, maa- ja linnapiirkonnas elavaid inimesi, teenustest teadlikumaid ja mitte nii teadlikke 
inimesi, mitmete teenustega kokkupuutunud, kui ka teenustega mitte kokkupuutunud inimesi, 
pikaaegselt mõne tervisemure käes vaevlevaid inimesi ja ka hiljutise tervisemuregainimesi jne. Samuti 
olid erinevad põhjused, mille tõttu oldi teenusele satutud (nt pikaaegne depressioon, insuldi või 
infarkti läbipõdemine, õnnetusejärgne tervise halvenemine jne). „ SRTle sattusin psühholoogilise 
probleemi tõttu. Perearst kirjutas mingi vererõhurohu, ma viskasin perearsti sellega, see tekitas mulle 
kõhuvalu ja siis perearst saatis mind psühhiaatri juurde.“, “Pärast insuldijärgset taastusravi saadeti 
mind  SRTle" 

Erinev oli ka uuritavate sotsiaalmajanduslik taust, milles olulist rolli mängisid ka piirkondlikud  
võimalused: „Küla peal pole mingeid võimalusi tööks, X linn on lähim koht, kus tööd saab teha/…/„, 
„Töövõimetuspension on kogu sissetulek, u 400 euri. Sellega ei tule aga kuidagi toime, 100 eurigi ei 
tule nädala peale.“ Ükski intervjueeritud teenusesaaja ei kirjeldanud, et ei pääse teenusele kuna tal 
puudub selleks võimalus tulenevalt tema sotsiaalmajanduslikust olukorrast, pigem oli madal 
sotsiaalmajanduslik taust takistuseks, et pääseda teenusele kodust kaugemale või et lubada endale 
teenuseosutaja juures olles lisaks osta nt massaaziteenust. 

Intervjueeritute tugivõrgustik oli samuti erinev, palju oli neid intervjueeritud teenusesaajaid, kes 
elasid üksi ja toimetasid oma igapäevaseid tegevusi üksi, oli ka selliseid üksinda elavaid 
teenusesaajaid, keda toetasid sõbrad, naabrid: „ Üksteisele oleme toeks. Kogukond on olemas,, 
saamemoraalset tuge pakkuda.“ Kuid intervjuudes tuli ette ka kirjeldusi, kus haigusega seoses olid 
sõbrad hoopis ära kadunud: „Ei juletud suhelda jne enam minuga. Üks haige sõber veel on – tal on ka 
lihaste kärbumine, naabrimees. Koos mängime kabet.“ 

Veerand SRTd saanud intervjueeritutest olid abielus ja pooled neisttõdesid, et oma eluga nad 
iseseisvalt toime ei tule (nt liikumispuudega, psüühikahäirega vm inimesed). „ Söögitegemisega ma 
nt hakkama ei saa. Vannituba tehti sobivaks puuetega inimeste pesemisvõimaluste kampaania 
raames.“ Igapäevaeluga toimetulekul oligi intervjueeritavate sõnul eelkõige abiks abikaasa või mõni 
teine pereliige. Üks uuringus osalenu, kes pidevalt vajas abikaasa abi tõdes, et talle on arst soovitanud 
teenusel osaleda põhjusel, et abikaasa saaks veidi puhkust.  

Kolm SRTd saanud intervjueeritavat olid erihoolekande või kogukonnas elamise teenusel ja ühel 
intervjueeritaval oli tugiisik. Märgatav hulk intervjueeritutest oli ise kellelegi hooldajaks, nt ratastoolis 
proua oma emale. 

Vaatamata tugivõrgustiku olemasolule oli intervjuudes läbivalt märgata soovi võimalikult iseseisvalt 
oma eluga hakkama saada. Küsimusele, missugune on su soov ise hakkama saada praegu ja varem, 
vastasid kõik intervjueeritavad, et tahan ise toime tulla, see oli enne nii ja on ka praegu: „Abi ei taha 
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küsida. Õde käib ka aeg ajalt külas. Tema aitab vajadusel.“ ,“Mulle on väga oluline ise hakkama saada, 
see on osa mu enesemääratlusest”. 

Info saamine teenuse kohta ja teadlikkus teenuse sisust 

Paljudest intervjuudest ilmnes, et infot teenuse kohta ning seda, kellele teenus täpselt on mõeldud, 
napib. Intervjueeritud inimesed pigem ei suhesta ennast teenuse sihtgrupina. Teenusele jõudmine 
toimub pigem nö juhuslikult: “Perearst hakkas ükskord rääkima.” või “Sõbranna käis seal teenusel ja 
siis ma läksin küsisin ka.” või “Kui ma oleks seda aastaid tagasi teadnud, ei oleks mu tervis ilmselt nii 
halb.” jne. Samas teatakse ja saadakse aru, mis on rehabilitatsioon. Leiti, et: „Infovahetus võiks olla 
parem. Perearst võiks anda infot, millised on võimalused. “ Hetkeseisu kirjeldades leiti,  et  info 
teenusest tuleb inimesel ise otsida, kas siis internetist või osata küsida õigeid küsimusi SKAst või 
teiste asutuste ametnikelt.  

Eriti selgelt väljendus infopuudus nende hulgas, kelle teenusevajadust oli küll hinnatud, kuid SRTd 
nad saanud ei olnud ning nende hulgas, kes küll kuulusid  sihtrühma, kuid nende teenusevajadust ei 
olnud hinnatud ning teenusel ei olnud nad osalenud. Nimetatud võrdlusgruppide osas on mõistetav, 
et teadlikkus teenusest on madalam, sest teenusel käinute teadlikkus tõuseb teenusekogemuse arvel. 
Kui puudub kogemus, on ka teadlikkus väiksem. Samas võiks eeldada, et teenusele hinnatute seas 
on teadlikkus pisut suurem kuna eeldatavasti on neil olemas valmisolek teenust tarbida ehk ka 
teadmine, mis see on, mida ma taotlen, kuid intervjueeritud teenust mittesaanud inimesed pigem ei 
teadnud SRT olemasolust, seetõttu ei osanud nad ka analüüsida võimalikku teenusega kaasuvat kasu 
või leida oma elus eesmärke, mille täitmisel võiks teenus abiks olla. Ka siis kui teadmised teenusest 
olid olemas, ei olnud need teenust mittesaanud inimesel väga põhjalikud: “Ma teadsin töö tõttu, et 
selline teenus on olemas. Kui mu töövõime puuduvaks hinnati, käisin SKAs oma teenusevajadust 
arutamas, aga mulle tehti seal selgeks, et mind see teenus ei aita – mina käin tööl, SRT käigus 
õpetatakse inimest koduse eluga toime tulema. Mul pole vaja, et keegi mind sööma ja pesema õpetaks. 
Füsioteraapiat SRT raames niikuinii ei saa.” Samas  SRTle hinnatud ja SRTd mittesaanud 
intervjueeritute hulgas oli ka neid, kelle puhul oli hindamise käigus  leitud, et teenusevajadus puudub. 
Enamik neist olid otsuses pigem pettunud, kuigi teadlikkus sellest, kuidas hindamine toimus, oli 
nende hulgas väga madal. “Jah, midagi hinnati ja öeldi, et sul pole vaja, ma ei tea, miks nii”. Oli ka 
intervjueerituid, kelle teenusevajadust oli  hinnatud, kuid nad ise väitsid, et hindamist toimunud ei 
ole, vaid nad said lihtsalt SKAst eitava vastuse. Osad intervjueeritud,  ütlesid, et nad ei saanudki selget 
vastust: “Öeldi muudkui et oodake ja oodake ja lõpuks ma ei viitsinudki enam küsida”. Samas oli ka 
intervjueerituid, kes hindamisotsusega nõustus: “Mõtlesin pärast ise ka, et mida nad minust, vanast 
mehest, ikka rehabiliteerivad, tegelegu parem noorte ja töövõimelistega”. Siinkohal paistab uurijatele 
selgelt silma, et kommunikatsioon, miks teenusesaajad teenusele pääsevad või mitte vajab kindlasti 
selgemat esitust teenuse taotlejale. Kuna intervjuudest jäi ka kõlama (ka teenuseosutajate 
intervjuudest ja kvantitatiivsest andmeanalüüsist), et teenuse taotlemisel eitava vastuse korral, 
taotletakse teenust mõne aja pärast uuesti. Ehk kui eitav vastus on esitatud selgemalt ja põhjendatult, 
miks, siis väheneb ka korduvate taotluste esitamine.  

Samas oli intervjueeritavate hulgas ka neid, kelle sõnul said nad kogu vajaliku info teenuse ja selle 
võimaluste kohta oma eriala- või perearstilt ning neil ei tulnud info leidmiseks täiendavalt vaeva 
näha:„Konsulteerisin taastusravil arstidega ja nemad ütlesid, et kõige parem, mida teha saab, on 
rehabilitatsioon.“  
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Intervjuudest ilmnes ka, etintervjueeritud ei erista väga hästi, mis on taastusravi, mis on 
rehabilitatsioon ja lisaks veel sotsiaalne rehabilitatsioon,  tihti rääkisid intervjueeritud neist teenustest 
intervjuudes läbisegi, tegemata neil omavahel vahet. Ka ütlesid intervjueeritud otse välja, et nad ei 
saanud aru ja “mis vahet seal on” , mis teenusel nad millisel hetkel osalesid. Siin võib kohati põhjuseks 
olla ka teenuseosutajate tegelemine mitme teenuse osutamisega paralleelselt või inimese vähene 
huvi teenuseosutaja kui abiandja vastu, tähtsam on et ta abi saab. Samas on ka teenuste tegevused 
väga sarnased, nt füsioterapeut võimleb inimesega mõlema teenuse raames.  

Teenusele saamine – hindamisprotseduur ja rahastus 

Teenusele saamisega seoses tõstatus intervjuudes teenusesaajatega esile kaks enim neile kõneainet 
pakkunud teemat: hindamisprotseduur ning teenuse rahastusega seonduv. 

Hindamisprotseduur on ka teema, mis põhjustab teenusesaajate seas segadust – 
hindamisprotseduuriks peetakse teenusesaajate teenuse eelset hindamist SKAs, teenuseosutaja 
tehtud hindamist teenusele saabudes, rehabilitatsiooniplaanide ja tegevuskavade koostamist ning 
ka puude määramise protseduuri. See oli kindlasti üks intervjuu osa, kus tuli uurijal esitada palju 
täpsustavaid küsimusi, et täpselt ja üheselt mõistetavalt aru saada, millisest protseduurist 
intervjueeritav räägib.  

Paljude teenusesaajate ja ka teenust mittesaanute arvates algab teenusele “pääsemine” puude 
määramisest. See teema põhjustas intervjueeritud teenusesaajates palju segadust, eelkõige teenust 
mittesaanud teenusesaajatele. Segadust põhjustas puude määramise süsteemi ebaselgus – kui 
pikaks ajaks puue määratakse, missuguse raskusastmega see on jne:  

„Ma ei tea, ma oleks nagu õudselt terveks saanud või?! Minu arust paremaks ei lähe midagi, siin läheb 
asi hullemaks pidevalt! Tervis. Kord saan ja siis ei ole enam puuet.” 

„Puudega on nii, et kord antakse, siis võetakse jälle. Hindamine on olnud ainult paberite põhjal. Keegi 
ei põhjendanud, miks puue ära võeti. Kirjas oli, et olen suuteline osa võtma ühiskondlikus ja tööelus ja 
oligi kõik. Esitasin vaide, sain negatiivse vastuse.” 

„Puude hindamine ei ole üldse arusaadav. Mu pojale anti raske puue, aga nii kui ta sai 16, nii oli järsku 
osaline töövõime. Kuhu kadus raske puue? Sünnipäevaga kadus. Ometi ta ei ole ju tervemaks saanud. 
Minul on vastupidi, mida tervemaks ma saan, seda haigem ma siis nö puude järgi olen – puue läheb 
raskemaks kogu aeg.” 

Kirjeldustest ilmneb, et rahul ollakse puude määramisel pigem mitte sellega kaasneva rahalise 
toetusega, vaid pigem muude kaasnevate soodustustega, nt bussisõidutoetus. 

Ka leidsid intervjueeritavad seose puude määramisega, et “Abisaamine sõltub, kui hästi oskad 
kirjeldada, et sul on seda vaja. Kui ütled, et saan hakkama, siis ei saa ka teenuseid ja abi.”; “Tuleb ikka 
kirjeldada oma kõige halvemat päeva, mitte kõige paremat.” 

Intervjueeritud teenusesaajatel olid väga erinevad kogemused seoses hindamisprotseduuriga . Oli 
uuritavaid, kelle sõnul mingit otsest hindamisprotseduuri tema kui teenusesaaja jaoks polnud, nö 
paberid täitis tema eest keegi teine: „ Selle tegi kõik ära raviarst, koju tuli sotsiaalametist kiri, et tulge 
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vestlusele. Seal olid küsimused, kuidas toimetada tuleb, kuidas saab pestud, mida saab tehtud. Seal 
pandi paika rehabilitatsiooniplaan.“; “Mul naine ajas neid asju, ma ei tea sellest midagi”. 

Kuid jagati ka mitmeid negatiivseid kogemusi ja esines ka hinnanguid, et hindamisprotseduuri 
tulemusel teenuseosutaja juures oli teenusesaaja tervislik seisund väidetavalt hoopis halvenenud: 
„Hindamine oli kabelimats. Füsioterapeut istus kõrge kitsa laua taga, ma pidin seal selili peal olema. 
Ma ei saanud sealt laualt püsti. Laud oli nii kõrge, mul läksid jalad alt läbi, mul tõmbas karpaalkanalid 
kinni, 100 kg raskusega tõmbas mind sealt üles nii, et mõrad on sees, nüüd ka naksuvad kõik need 
kohad. Seda oli vaja tegevuskava koostamiseks.“. 

Kohati hindasid teenusesaajad, et tegevuskavade ja rehabilitatsiooniplaanide koostamine on 
ajakulukam, kui teenus ise: 

 “Milleks teha plaani mitu tundi, kui ma juba niikuinii ise maksan selle eest, mida mul vaja on. Näiteks 
mul on vaja massaazi, siis selle eest ma maksan ju teenuse raames ise. “ 

Mõned intervjueeritud teenusesaajad leidsid, et teenusele pääsemisega kaasneb palju 
paberimajandust ning seetõttu on ka loobutud edasisest teenuse taotlemisest. “TRTd ma enam ei 
saa, sest töövõime on puuduv. SRTd pole viitsinud taotlema minna, see on selline bürokraatia ja maht 
on niikuinii väike.”  

Üks intervjueeritav kirjeldas aga SRTst loobumise põhjusi järgmiselt: „Takistuseks oli proosalisem asi. 
Voodi oli seal nii pehme, mina vajan tõusmiseks tuge. Paljude asjade juures on mul abi vaja, nt on vaja 
abi vetsus, ei saanud abi nii ruttu, kui oli vaja abi. Mul on parem käsi lühem. Kutsusin viimasel korral 
naise appi, sest ma ei saanud ise hakkama. /…/siis ma tundsin, et tahan tagasi koju. /…/ Teenus peaks 
sellele mõtlema, et tuleb erinevate hädadega inimesi ja neid on aidata vaja. Kui olen taastusravis, siis 
seal mind teatakse ja kõik probleemid lahendatakse.“ 

Hindamisprotseduurist rääkides hakkab silma teenusesaajate vähene agentsus ja vähene teadlikkus, 
enda suhestamine nende protseduuridega on väike. Ilmneb selge suhe: “seda on vaja ametnikul, 
spetsialistil, mitte mul.” Hindamisprotsessi selgem lahtirääkimine teenusesaajale võimaldaks lisaks 
hindamise tulemuse paremale mõistmisele mõista paremini ka teenuse eesmärki. 

Intervjueeritud teenusesaajate arvamused, kellele see teenus täpselt mõeldud on, on väga erinevad. 
Väga hakkab silma pensioniealiste teenusesaajate ja ka mitte saajate arvamus, et teenust ei saada 
enam seetõttu, et see on mõeldud tööealistele: “Mina tunneksin küll, et mul on seda teenust vaja. Sest 
ega 80−90nene ei hakkagi sinna kippuma, aga need, kes on vahetult pensionile jäänud ja on tegusad 
inimesed, võibolla isegi tahavad uuele tööle minna, siis neile aktiivsetele inimestele sobib see kenasti. 
See ei ole mitte ajaviitmise koht, see on tervise eesmärgil.“ või “Ma sain niimoodi aru, et kuna minu 
seisund ei taastu, siis mulle pole ka rehabilitatsiooni vaja. Aga mul on ju vaja end vormis hoida, et 
seisund hullemaks ei läheks! Mis teha, võimlen siis ise.” Intervjuudes toodi teenusele saamisega seoses 
problemaatilisena välja selle  rahastamine. Leiti, et teenuseks on ette nähtud liiga vähe vahendeid 
ning see seab piirid, kas teenust on võimalik teenusesaajale sobival ajal kasutada või mitte. „Algul 
pidin iga aasta käima, aga siis vahepeal jälle polnud rahasid, siis ei saanud, kui aga rahastus tuli, siis 
jälle sain minna.“  

„Teenuseosutajahelistas mulle, et ta ei saa mind teenusele võtta, rahastust ei ole.Ja siis kui sain 
rahastuse peale, kõik kellega koos olime olnud, kõik olid juba ära käinud. Ma olen hea suhtleja, et 
grupis töö sobis hästi.  Lõpuks istusin  seal jumala üksinda, tegin oma kepikõndi, mul ei olnud mitte 
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kellegagi suhelda, grupitöö oli kõik tegemata. Lõpuks oli veel sedasi, et enam ma ei ole tööealine, vaid 
pensionär.Kirjutasin avalduse, aga mulle ei antud mingit võimalust, et ma sinna saaksin.“ 

Intervjuudes ilmnes, et teenusesaajad vajavad rohkem infot ka selle kohta, kui palju talle määratud 
teenus maksab, millises ulatuses on tal võimalik vahendeid kasutada, samuti kui palju (mitu korda 
aastas) saab ta teenusel olla, kuivõrd võivad erinevate teenuseosutajate teenused omavahel hinna 
poolest erineda. 

Samas leiti, et kui teenuse eest peaks tasuma teenusesaaja ise, siis pole  SRTd kasutada võimalik, see 
on liiga kallis ning käiks teenusesaajatele üle jõu. Omaosalust nt toitlustuskulude või ööbimise 
katmisel, peeti mõistlikuks: „15 euri tuleks maksta päeva eest vooditasu.“  

Rääkides teenusega kaasnevatest kuludest teenusesaajale on teenusesaajate arvamused erinevad, 
enamik intervjueeritud teenusesaajatest tarbib teenust, nii nagu tegevuskavas on ette nähtud, kuid 
osad teenusesaajad ostavad lisaks tegevuskavas SRT raames pakutavatele teenustele, 
teenuseosutajatelt juurde tasulisi teenuseid. Näiteks seetõttu, 

, kui teenusele on mindud kodust kaugemale, et päev oleks võimalikult intensiivne: “Kui ma teenuseid 
juurde ei osta, siis söön ja magangi ju ainult! Mõttetu! Miks ma tulen siia nädalaks ja saan pool tundi 
võimlemist päevas.” 

Samas põhjustab juurde ostetavate teenuste eest maksmine teenusesaajates ka teatavat pahameelt: 
„Ebaõiglane on see, et teenuse eest, mida mul päriselt vaja on, selle eest pean ise maksma, nt massaaž. 
See on kõige vajalikum, aga seda ei saa; saan ainult jutustada ja rääkida /psühholoog, sotsiaaltöötaja/, 
kuigi seda pole mulle vaja.” 

Eesmärk teenusele minnes 

Intervjueeritud teenusesaajate põhiline põhjus teenusele minemiseks oli terviseseisundi 
parandamine. Kuna aga intervjueeritud teenusesaajate tervislik seisund oli väga erinev, alates 
inimestest, kelle seisund oli väga raske ja igapäevane toimetulek iseseisvalt võimatu kuni inimesteni, 
kes nägid teenuses võimalust keskkonna vahetuseks ja väikeseks lõõgastuseks. Ka põhjused, kuidas, 
miks, kui kaua aega tagasi jne tervis sellisel määral on halvenenud. Seega olid erinevad ka eesmärgid, 
mida teenusele minnes seati ning millistele (tervise)muredele teenuse kaudu leevendust loodeti: 

„Mina sattusin  SRTle sellepärast, et /mõtleb pikalt/ Vahepeal olin seisundis, et ma ei suutnud üldse 
inimestele otsa vaadata, kartsin inimesi. Nii ei ole aga kollektiivis võimalik olla. /…/Üheks eesmärgiks 
oli see, et saaksin uuesti paremini suhtlema ja selle eesmärgi olen ma täitnud? Ma ei tea, kas olen...““; 
“Elama hakata – taastada organism, võõrduda ravimitest ning saada üle enesetapu mõtetest.” 

Intervjueeritud teenusesaajad jagunesid peamiselt kaheks, kes oskas seda väga konkreetse eesmärgi: 
parandada liigeste liikuvust, üle saada ärevusest jne ja teised, kelle eesmärgid olid pigem abstraktsed: 
“Soov oli terveks saada, et ei valutaks pea ega pee. Ajutiselt aitas.” Siiski oli enamiku intervjueeritute 
soov teenuselt saadava abi kohta pigem konkreetne ja lähitulevikku suunatud, kuid üksikud 
intervjueeritud oskasid seada ka kaugemaid eesmärke, andes endale sealjuures aru, et teatud 
eesmärkide saavutamine ongi väga pikaajalise protsessi tulemus. Nii sooviti teenuse toel naasta 
tööturule, hakata uuesti käima, minna edasi õppima jms. 
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Intervjuude käigus kohtasime ka inimesi, kes ei saanud väga hästi aru, miks nad teenusele sattusid 
või kuidas käis eesmärkide seadmine või nad ei mäleta, kuidas eesmärke seati ja kas nad eesmärkide 
seadmises ka osalesid või kes ei olnud suutelised teenuse eesmärgistamise teemal kaasa mõtlema, 
kuna see oli nende jaoks liiga keeruline või ka ei oldud rahul püstitatud eesmärkidega: „Püstitati väga 
kõrged eesmärgid, mis ei oleks ka parima tahtmiste juures täitunud. Aga teisalt kui neid eesmärke ei 
püstita, pole midagi saavutada. Ma ei mäleta enam, kuidas need eesmärgid tulid. Ma arvan, et see oli 
ametniku suva järgi, tema nägemus asjast. Ma ütleks, et mina nii kõrgeid ei seaks. Ega ma, kui ma aus 
olen, siis ma seda ei oska öelda, kas eesmärgid said arutatud või ta kirjutas ära ja ma ei suutnud 
päriselt hoomata, mis sinna kirja sai.“   

Oli ka intervjueeritavaid, kes väitsid, et nendega ei ole teenuse eesmärgist keegi kunagi rääkinud, 
kuid siinkohal on võimalik, et tegelikult ei olnud nad lihtsalt seda vestlust mõistnud või olid selle juba 
unustanud. 

Enamik teenusesaajaid ütles, et käisid teenuse lõpuni, kuid oli ka üksikuid intervjueerituid, kes teenuse 
katkestasid, kuid ei osanud seda väga põhjendada, miks:  

„Elu tuli vahele“.  

Teenuse eesmärgistamine ja teenusesaaja arusaam teenuse eesmärgist on teenusesaajatega 
läbiviidud intervjuude põhjal kindlasti erinevate teenusesaajate puhul väga erinev. Neid 
intervjueeritavaid, kes said selgelt teenuse eesmärgist aru, oli pigem vähe (uuringu käigus uurijad ei 
kontrollinud, missugune oli tegelik teenuse eesmärk). Samas tuleb intervjuudest teenuseosutajatega 
välja, et teenuse eesmärgist rääkimine ja selle üle teenusesaajaga arutamine on teenuse jooksul pidev 
protsess. Siinkohal on kindlasti võimalik leida lahendusi, kuidas teenuse eesmärgistamist veel 
selgemaks muuta, näiteks anda teenusesaajale kaasa paber, kus eesmärk ja selle muutused on selgelt 
välja toodud. Kindlasti võib teenuse jooksul ka ette tulla, et teenusel oleva teenusesaaja eesmärgid 
ongi erinevate spetsialistide puhul erinevad (füsioterapeut parandab liigeste liikuvust ja psühholoog 
maandab ärevust) ja teenusesaajale jääb meelde temale nö tähtsam eesmärk ja muud eesmärgid 
tunduvad vähemtähtsad või ununevad. Kindlasti tuleb püüda vältida olukorda, kus teenusesaajale 
jääb mulje, et eesmärki on spetsialistil või ametnikul, mitte teenusesaajal, vaja. 

Teenuseosutaja valimine  

Teenuseosutaja valimisel osutus intervjueeritute sõnul sageli mõjuvaimaks põhjuseks 
teenusepakkuja asukoht ja teenuskoha kaugus teenusesaaja elukohast. Intervjueeritud teenust 
saanud teenusesaajatest 43% käis teenusel kohaliku teenuseosutaja juures. Intervjueeritute 
kirjeldustest selgub veel üks oluline vahe kohapealse teenuseosutaja juures käimisel ja 
teenuseosutaja valimisel teisest maakonnast. Kohapealse teenuseosutaja juures käiakse nö aasta 
vältel ehk teenus kestab pikema perioodi: “Teisipäeviti oli mul füsioterapeut ja üle nädala neljapäeviti 
psühholoog.” Teenusesaajad, kes käisid teenusel kaugemal, liiguvad üldiselt teenusele nö nädalaks, 
teenusel viibitakse pühapäevast/esmaspäevast neljapäeva/reedeni: “Käisin selle nädala ära ja oligi 
kõik!” Kaks intervjueeritud teenusesaajat liikusid kaugemale teenusele ilma ööbimiseta, pikema 
perioodi jooksul. 

Teenuskohast rääkides kasutavad mitmed intervjueeritavad sõnu “spaa” ja “sanatoorium”. 
Intervjuusid läbi viies ei olnud uurijatel eraldi eesmärk teada saada intervjueeritud teenusesaajate 
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täpset teenuskohta, kus nad teenust kasutasid, kuid enamik intervjueeritud teenusesaajad kirjeldasid 
teenuskohta ja sellega seotud positiivseid, negatiivseid elamusi, vabatahtlikult. Analüüsi käigus 
kaardistasime, mitu intervjueeritud teenusesaajat käis teenusel lisaks SRT pakkumisele ka spaa- või 
muid heaoluteenuseid pakkuvas keskuses. Intervjueeritud teenusesaajatest 16% (5 inimest) käis 
SRTle lisaks ka spaateenuseid pakkuvas keskuses. 53% (16 inimest) intervjueeritud teenusesaajatest 
käis SRTl vaid SRTd, TRTd jm sarnaseid teenuseid pakkuvas keskuses (k.a haiglad), 10% (3 inimest) 
intervjueeritutest oli teenust kasutanud mõlemas eelpool nimetatud asutuses, lisaks 10% (3 inimest) 
oli teenust kasutanud nö tavalises rehabilitatsioonikeskuses, kuid teenuskoha valikul eelistas 
kindlasti, et teenuskohas saaks massaazi või seal oleks olemas bassein. Lisaks 10% intervjueeritud 
teenusesaajatest ei teadnud, ei saanud aru või ei tahtnud uurijatele öelda, missuguses asutuses ta  
SRTl käis.  

Need viis teenusesaajat, kes valisid teenuskohaks ka spaateenuseid pakkuva keskuse, kirjeldasid oma 
valikut järgnevalt: kolm teenusesaajat: “Ma olen selle ära teeninud, ma pean ka lõõgastuda saama!”; 
üks inimene valis keskuse, sest see on tal kodulähedaseim ja üks inimene ütles, et valis teenuskoha 
juhuslikult. 

Olulisimaks teguriks kaugema teenuseosutaja valikul peeti keskkonna vahetust:  

„Inimene on karjaloom, ta ei eksisteeri üksikult. Kui ma olen 24/7 üksi ja kui ma saan aastas kord või 
kaks olla nädalakese kodust väljas, sellest on abi.“  

Ka valiti kaugem teenuseosutaja, sest seallähedal elasid teised pereliikmed, et siis olla nö päeval 
teenusel ja ööbida sugulaste juures.  

Teenusepakkuja valikul võis määravaks osutuda ka see, kas soovitud ajahetkel oli vastava 
teenusepakkuja juures vabu kohti või mitte. „Esimene kord anti nimekiri kätte, aga kuna olid pikad 
järjekorrad, siis ma sain kõige kiiremini sinna, kus järjekorda polnud. Aga kui ma tahtsin kaugemale, 
siis olin 2 aastat järjekorras.“  

Kaugemal käijad on rahul ka sellega, et kui teenusele liigutakse nö kaugemale, siis on teenusesaajal 
teenuseosutja juures olemas nö voodikoht ja teenuste vahepeal saab lõõgastuseks pikali visata. 
Kohapealse teenuseosutaja juures, kui teenuseosutaja tarbib mitu teenust päevas, ei pruugi olla 
võimalik vahepealsel ajal kuskil rahulikult lõõgastuda:  

”Teenus oli mulle pigem stress − hommikul pidin võimlema, lõuna ajal järgmine protseduur. Kus ma 
vahepeal ootan? Jooksin kodust võimlema, siis tagasi. Siis läksin uuesti protseduurile, siis jälle tagasi. 
Ja kui päevas juhtus veel kolmas protseduur olema, pidin ka kolmandat korda minema. Edasi-tagasi 
sõitmine väsitas ja kui lähed sinna eesmärgil, et puhata, kodustest muredest eemale saada....“ 

Uurijatele hakkas silma, et mitte ükski intervjueeritud teenusesaaja ei kirjeldanud teenuskoha valikul, 
et läheb sinna kindlasse välja valitud teenuskeskusesse just seetõttu, et seal pakutakse täpselt seda 
tuge, mida tal vaja on ehk teenusesaajatel puudus teadlikkus, mis mind teenuskeskuses ootab ja kas 
see on just minusuguse inimese aitamiseks. See on kindlasti üks tegur, mis võib põhjustada 
teenusesaajate rahulolematust ja intervjuudest hakkas silma, et need teenusesaajad, kes on käinud 
mitmes keskuses, võrdlevad neid omavahel ehk kui eelmise teenuseosutja juures oli bassein, siis 
oodatakse seda ka järgmise juurest, kuigi bassein ei ole SRT osutamise eeltingimuseks. 
Teenuseosutajatel on küll koduleheküljed, kust inimesed saavad enne teenuseosutaja valikut, 
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nendega tutvuda, kuid inimesi pigem ei kõneta info, mis seal hetkel üleval on ja teenuskoha valik 
jääb endiselt juhuslikuks. 

Protseduuride kasutamine, subjektiivne hinnang 
nendele ja tervikuna SRTle 

Protseduuride valiku protsess ja selle tagamaad ei olnud pika ajaraami tõttu (intervjuu toimumise 
aeg ja aastate tagune teenusel viibimise kogemus) meeles enam paljudel intervjueeritutel. Siiski 
ilmneb intervjuudest, et nii mõnelgi juhul valiti need välja koostöös spetsialistiga, nt sotsiaaltöötajaga 
teenuse alguses, samuti kirjeldati olukordi, kus „Algul anti nimekiri ette, et milliseid teenuseid on 
võimalik saada, ise sai otsustada, mida tahad ja võtad.“ 

Intervjueeritud teenusesaajad olid teenusel olles kasutanud erinevate spetsialistide nõu ja abi (sh 
psühholoogi, füsioterapeudi, sotsiaaltöötaja jt): „Sain vesivõimlemist, terapeut oli, mullivann oli, 
sotsiaaltöötaja, psühholoog, füsioterapeut. Füsioterapeudi grupitöö siis oligi vesivõimlemine.“, „Nädala 
tunniplaan anti ette, graafik oli tihe. Mõned võtsid juurde massaaži, olid infrapunasaunad külmad-
kuumad… Füüsilist tegelemist oli palju. Sotsiaaltöötajad, loovtööd olid. Psühholoog andis häid 
juhtnööre, mida ja kuidas teha.“ Eelpool nimetatud tsitaatidest on näha, et teenusesaajad ei tee vahet, 
mis on rehabilitatsiooniteenuse osa ja mis ei ole. Mullivann ja massaaz ei ole SRT osa, kuid kuna 
teenusesaajatel on võimalik seda oma raha eest juurde osata, siis on neil mulje, et see on teenuse 
osa ja näiteks hiljem teise teenuseosutaja juurde minnes, küsitakse ka temalt teenuseid, mis SRT 
juurde ei kuulu. 

Enim rääkisidki intervjueeritud teenusesaajad füsioteraapia ja psühholoogi teenusest, mis on igati 
õigustatud, sest kui inimesel on pigem probleemid füüsilise tervisega, on vajalik abi võimlemine ja 
kui inimesel on pigem vaimse tervise probleem, on abi vestlusest psühholoogiga. Teisi teenuseid 
nimetati vähem ja need olid pigem kaasuvad teenused eelpool nimetatutele. Psühholoog ja 
füsioterapeut olid ka sellised nimetatud spetsialistid, keda inimene oskas ise küsida ja vajada, kuid 
nt kogemusnõustamine, loov- ja tegevusteraapia olid teenused, mida teenusesaaja enne teenust ei 
teadnud ja sai tuttavaks teenusel olles.  

Spetsialistide kasutamisel ilmneb intervjuudest ka oluline vahe, kas spetsialisti teenust kasutati nö 
kohapeal teenusel käies või kaugemal ehk need, kes käisid kaugemal, nende teenus oli intensiivsem, 
protseduurid tehakse ära nädala jooksul, kuid mõju on sellest tulenevalt pigem lühiajalisem: 
„Tulemust andis palju, kui välja tulid, olid teine inimene, aga umbes kuu aega oli parem, siis läks jälle 
kehvemaks.“ Kuna teenusesaajad valivad ise, kuhu teenuskohta minna ja teevad seda nö oma 
äranägemise järgi, siis ei teki siit otsest vajadusejärgset seost, kellel on vaja intensiivsemat ja 
lühiajalisemat toetust, kellel pigem harvem toimuvat ja pikemat aega kestvat. Teenust tarbitakse nii 
nagu teenusesaaja valib (asukoha, aja ja neist tulenevalt ka intensiivsuse poolest) ja teenuseosutaja 
pakkuda saab (teenuseosutajate intervjuudest selgub, et kõigil teenuseosutajatel ei ole meeskonnas 
logopeedi või tegevusterapeuti vms). 

Kuivõrd intensiivset teenust intervjueeritud teenusesaajad vajavad, oli ka väga erinev: „Väga paljud 
ütlevad, et väga tore on, kui kõik teenused oleks hommikul jutti ja õhtul oleks vaba aeg. Mul on 
vastupidi. Ma ei taha organismi niimoodi koormata, et ma pean jooksma ühest protseduurist teise. Ma 
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lähen sinna, et organism saaks puhata, et poleks stressi. Mul pole vaja ka pärastlõunast vaba aega.“ 
või “No mis ma sinna lähen magama ja sööma, üks protseduur päevas.” 

Seoses asukoha valiku ja teenuse intensiivsusega kujuneb ka teenuse maht, mis intervjueeritud 
teenusesaajate kirjeldustes on täielikult teenuseosutaja juhitud ehk kui palju keegi mingisuguse 
spetsialisti teenuseid kasutada saab. Paljude teenusesaajate intervjuudest jääb kõlama, et nemad ise 
oleks teatud teenust (nt füsioteraapiat) soovinud rohkem ja teatud teenust (nt psühholoogi) 
soovinud vähem. Intervjueeritud teenusesaajad jagunesid kaheks, kes sai teatud soovitud teenust 
juurde või mitte, pigem jäeti ebameeldiv teenus lihtsalt ära ja asendati millegi muuga: “Alguses läheb 
aeg ka harjumise peale enne, kui sa kohaned režiimiga ja siis saab juba rohkem midagi tegema 
hakata.”; „Võimlemine on paras, aga psühholoog võiks olla sagedam, kord paari nädala tagant. Kord 
kuus – läheb meelest ära, millest siis juttu oli, kõik algab iga kord nö otsast peale.“ 

Abi saamine ja ka selle vastu võtmine on teenusesaajate intervjuudes otseses seoses sellega, kuivõrd 
tekkis abistaja ja abiandja vahel usalduslik suhe, kuivõrd abistaja ja abiandja isikud omavahel sobisid 
või mitte. Arvamused olid siinkohal väga erinevad, kuid siit johtub ka üks põhjus, miks minnakse 
teenuskohta kodulähedalt kaugemale – et leida spetsialist, kes mulle sobib: „Mul ei kujunenud 
psühholoogiga kontakti. Valisin teenusepakkuja kodu lähedal, ent teenusepakkuja pakkus ainult üht 
psühholoogi/…/ Psühholoog eriti ei aidanud, kuna ta rääkis nii keerukalt.“ Intervjuudest 
teenusesaajatega ilmneb, et  SRTl on oluline roll ka teenusesaajatele sotsialiseerimisvõimaluste 
pakkumisel. Nii tõdesid mitmed intervjueeritud teenusesaajad, et nad on SRT kaudu leidnud endale 
sõpru ja sõbrannasid, kellega suheldakse ka teenuste vahelisel ajal ning kellega kohtumisi väga 
oodatakse „Teenusel käies on tekkinud sõbranna teisest linnast, kellega koos olen teenusel käinud juba 
kuuel korral. Meeldib see, et meil on lubatud teenusel koos olla, saame majutusasutuses tuba jagada“. 
“See grupivõimlemine, seal saab teiste omasugustega koos olla ja tunned, et sa pole üksi selline sant”. 

Samuti leidis üks intervjueeritu, et ühe inimesega võiks samaaegselt töötada mitu füsioterapeuti. 
“Väga kasulik oleks, kui oleks vähemalt kaks füsioterapeuti ja seda ka ühel päeval, sobiks täiesti. Nad 
näevad asju erinevalt ja panevad ka rõhku erinevatele harjutustele ja lähenemine on ka juba erinev.“   

Intervjuudes jagati oma kogemusi ka selle kohta, kas protseduuridel osaleti individuaalselt või 
rühmas. Enamike intervjueeritud teenusesaajate sõnul olid saadud protseduurid ja nõustamine 
toimunud peamiselt individuaalselt, vaid mõningad tegevused, nt veeprotseduurid (nt 
vesivõimlemine) või loovteraapia olid toimunud grupis. Intervjueeritud teenusesaajad jäid valdavas 
enamuses SRT protseduuride ja nõustamise korraldusega väga rahule. 

Enamik intervjueerituid leidis, et teenus on kasulik ning et seda on ka edaspidi väga vaja. Intervjuudes 
tõdeti, et teenusel käivad „tavalised inimesed, kes tulevad võrreldes teiste inimestega halvemini toime“. 
SRT annab neile võimaluse kasutada protseduure, mida nad muidu endale lubada ei saaks.  

 Ühiskondlik aktiivsus ja hobidega tegelemine 

Intervjuudes arutleti ka selle üle, kuidas oma igapäevast vaba aega sisustatakse ja kas SRT on kuidagi 
kaasa aidanud hobide leidmisele, nendega tegelemisele. Kuna intervjueeritute taust ning tervislik 
seisund erinesid, siis olid väga erinevad ka inimeste kogemused.  
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Mitmed intervjueeritud ütlesid, et neil on palju hobisid ja püüavad nendega oma aega sisustada nii 
palju, kui võimalik. Samas oli ka neid, kelle sõnul ei võimalda tervisliku seisundi halvenemine enam 
hobidega tegelemist „Võimlemas ei käi, käsitööringis ei käi enam.“ Intervjuudes ilmnesid ka COVID-
19st tingitud probleemid, mille tõttu ei ole oma hobidega enam tegeleda saadud ning vähenenud 
on inimeste suhtlemisvõimalused „Nüüd on üks kord kuus liikumispuuetega inimeste grupp, kus saab 
suhtlemas käia, ekskursioonidel käia. Aga aasta otsa ei ole seal mitte midagi toimunud.“ 

„Kuna praegu on laulmine ära keelatud, siis see on tulevikuks.“ 

Ühe intervjueeritu (töötab palju inimestega) sõnul eelistab ta hobidega tegeleda üksi „Kui ma töölt 
tulen ja olen väsinud, siis vaikus on kõige suurem vaheldus. Üksinda kuskile minemine, lugemine.“ 

Mitmed intervjueeritud väärtustasid SRT käigus saadud uusi kogemusi, mis oli avanud uksi 
valdkondades, millega nad polnud kunagi varem tegelenud „Ma ei ole elus joonistanud, ma ei oska 
joonistada, aga joonistasin seal lenneldes selliseid asju, mida ma ise ka ei uskunud.“ 

Intervjueeritute hulgas oli ka neid, kelle kogemused peegeldasid piirkondlikke kitsaskohti ning 
sellega seonduvat võimaluste vähesust. „Meil on 6 km kaugusel lähim pood, autokauplus on väga 
kallis. See on see hobi, kuidas toidu järel käia. Enne oli X vald, nüüd ei saa enam mitte midagi. Teenused 
ja võimalused läksid inimesest palju kaugemale.“  

Samuti oli intervjueeritute hulgas mitmeid inimesi, kes rääkisid, et varem olid nad ühiskondlikult 
aktiivsemad, kuid praeguseks hetkeks nende terviseseisund seda enam ei võimalda. 

Hoolduskoormus: teenusesaajate lähedaste vaade 

Lähedaste tugi on SRT sihtrühma jaoks üks tähtsamaid teemasid. See, kas inimesel on abistav 
lähedane või mitte võib suuresti määrata tema elukvaliteedi. Kuid lähedaste roll hooldatava elus võib 
olla nii positiivne kui negatiivne, mõlemale osapoolele. Näiteks võib lähedane tuletada hooldatavale 
meelde teha koduseid harjutusi, mida SRT spetsialist on kaasa andnud. Samas võib lähedane 
kahjustada hooldatava toimetulekupüüdlusi läbi õpitud abituse kujundamise, kuna ei võimalda 
kodus hooldataval iseseisvalt tegutseda. Õpitud abitus on psühholoogiline fenomen51, mis kujuneb 
pikema aja jooksul, pideva negatiivse tagasiside saamisel. Õpitud abitusega inimene tegutseb oma 
potentsiaalist madalamal tasemel, kuna eeldab juba enne tegevuse alustamist läbikukkumist. Näiteks 
teeb hommikuti hooldatavale võileiva ise valmis, mitte ei lase proovida hooldataval ise sellega 
hakkama saada. Selleks, et hooldaja-hooldatava suhe oleks toetav, peaks SRTsse kaasama ka 
hooldaja, et vajadusel kahjulikke käitumismustreid muuta või kinnitada hooldatavale, et olete väga 
hästi hakkama saanud.  

Teenusesaajate lähedaste arvamuste ning kogemuslugude saamiseks planeerisime korraldada 
teenusesaajate lähedastega kaks aruteluseminari. Seminaride ettevalmistamise käigus selgus aga, et 
nii teenusesaajate valmisolek oma lähedaste kaasamiseks kui lähedaste valmisolek seminarides 
osalemiseks olid äärmiselt madalad. Suhtlesime mitmete eelnevalt individuaalintervjuudes osalenud 
teenusesaajatega telefonitsi. Teenusesaajad ei soovinud oma lähedasi seminaridele kutsuda või 
nende kontakte anda, kuna ei soovinud neile ebamugavusi valmistada või koormaks olla. Lähedaste 
motivatsioon osalemiseks oli madal, kuna ei soovitud võõraste inimeste seltskonnas oma pereelust 
                                                   
51 Seligman, M. E. (1972). Learned helplessness. Annual review of medicine, 23(1), 407-412.  
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rääkida ning aega kulutada. Sellest nähtub, et puude olemasolu ja puudega inimese eest 
hoolitsemine näib olevat jätkuvalt tabu teema, millest ei taheta avalikult rääkida. Proovisime kutsuda 
inimesi seminaridele nii kohapeal kui veebi vahendusel, kuid füüsiliselt seminarile tulemist peeti liiga 
tülikaks, veebis osalemist aga liiga keeruliseks. Kasutasime osalejate otsimiseks nii teenusesaajate 
kontakte, teenuseosutajate abi kui ka EPIKoja meililisti, kuid huvi jäi minimaalseks. EPIKoda saatis 
aruteluseminari kutse kõigile liikmesorganisatsioonidele, kuid vabatahtlikkuse alusel oli huvi väga 
madal. 

Täiendava infoallikana kasutasime lähedaste hinnanguid, mida lähedased olid meiega jaganud 
sihtrühma individuaalintervjuude käigus. Lisaks viisime läbi kaks individuaalintervjuud kahe puudega 
last hooldava lähedasega lisaks ühele aruteluseminarile. Rääkisime 16−18-aastaste noorte 
vanematega ning teiste teenusesaajate lähedastega.  

Soovitame ka edaspidi teenusesaajate lähedastelt info saamiseks kasutada pigem 
individuaalintervjuusid (telefonitsi) või küsitlusi. Anonüümsed veebiküsitlused võiksid võimaldada 
hooldajatel avaldada arvamust ilma sildistamise hirmu ja „kapist välja tulemiseta“.  

Teenusesaajate lähedased tõid välja järgnevad teemad: 

Teenuse korraldus on lähedaste hinnangul muutunud – kui varem sai minna/sõita teenusele näiteks 
nädalaks korraga, siis nüüd eeldatakse seda, et teenus jagatakse võrdselt aasta peale. Tõepoolest, 
alates 2018ndast aastast on riik teinud pingutusi selle nimel, et teenust pakutaks pikema aja vältel, 
mitte nädalaste „kuuridena“. Hooldajate sõnul on see aga ebamugav, kuna logistiliselt palju 
keerukam, ning väidetavalt on ka teenuse mõju parem, kui seda saab korraga rohkem. Lapsevanem: 
„Tablette ei anta ju ka 1 tablett nädalas, ikka kuurina!“. Seega, riigi eesmärgid ja hooldajate soovid 
on kohati vastuolus.  

Arutelus osalenud lähedaste arvates on teenuse mõju parem, kui seda saab korraga rohkem teatud 
perioodi jooksul ning intensiivselt, seda nii lapsevanema kui ka täiskasvanud teenusesaaja lähedase 
vaates. Sellele on viidanud ka intervjueeritud teenusesaajad. See läheb aga vastuollu SRT eesmärgiga 
toetada võimalikult iseseisvat igapäevast toimetulekut. Samuti on see vastuolus spetsialistide 
soovitustega. Võimalik, et lähedaste selline seisukoht tuleneb asjaolust, et teenusesaaja pikemaks 
perioodiks teenusele paigutamine on teda hooldavale/abistavale lähedasele mugavam ning vähem 
koormav. Siin põrkuvad sel juhul teenuse eesmärk ning lähedase mugavus. Hooldajad soovivad, et 
SRT vähendaks nende hoolduskoormust, kuid nende mõistes tähendab see hooldatava eemal olekut 
kodusest keskkonnast. Kui hooldatav on üks või kaks nädalat eemal sanatooriumis, siis on see 
hooldajale justkui puhkus. Seda mainisid mitmed hooldajad ühe põhjusena, miks soovitakse 
nädalaste „doosidena“ teenuse pakkumist. Spetsialistid ja eksperdid pigem soovitavad teenust 
pakkuda ajas hajutatult. Nii on võimalik kinnistada õpitud oskusi, treenida koduses keskkonnas ning 
saada tuge pikema aja vältel, mis võiks viia püsiva muutuseni käitumises või mõtlemises.  

Kuigi SRT üheks eesmärgiks võiks olla hoolduskoormuse vähendamine ning hooldajate tööellu 
naasmine, siis paradoksaalselt mõjub teenus mõnede inimeste jaoks hetkel vastupidiselt. 
Lapsevanema või pereliikme jaoks tähendab teenusel osalemise toetamine tihti vajadust töölt ära 
tulla, see on paljude jaoks probleem. Tööealise teenusesaaja abikaasa rääkis, et tema abikaasa on 
soovinud teenusel osalemisest loobuda, et talle mitte tüli tekitada. Seega võib öelda, et teenusel 
osalemine võib mõjutada ka teenusesaaja lähedase tööelu negatiivselt. 
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Teise murekohana toodi välja see, et teenust saab tihti näiteks lubatud tunni asemel ainult pool tundi 
või paarkümmend minutit. Kuna selleks tuleb aidata lapsel teenusele kohale jõuda, on see nii väikese 
teenusemahu kohta liiga koormav. Väidetavalt tuntakse lapsevanemaid, kes on seetõttu teenusest 
loobunud. 

Lapsevanemate väitel on mure teenuseosutajatega, kes kipuvad panema teenusel osalemist kirja ka 
siis, kui laps tegelikult ei osale. Intervjuus toodi näide, kus laps oli tegelikult Tartus haiglas, hiljem 
selgus pabereid vaadates, et teenuseosutaja väitel oli ta samal päeval Tallinnas psühholoogi juures. 
Siin võib tõepoolest olla tegemist dokumentide võltsimisega, kuid on võimalik, et teenuseosutajad 
panevad teenusel osalemise tundidena kirja aega, mida on kasutatud teenusesaajaga seotud 
tegevusteks, näiteks psühholoogi nõustamise dokumenteerimiseks. Kvaliteetse ühe lehekülje 
pikkuse seansi kokkuvõtte kirjutamine ja järgmise kohtumise planeerimine kokku võiks ekspertide 
hinnangul võtta aega ligikaudu pool tundi kuni üks tund. Keerukamate juhtumite korral, kus tuleb 
lisaks teha võrgustikutööd, helistada või käia kohapeal inimese tausta uurimas (nt perearstilt) võib 
töö olla oluliselt mahukam. Kõik need tegevused ei mahu teenuse rahalise piirangu või tunnitasude 
sisse. Ühelt poolt näitlikustab see, et  oluline on anda nii teenusesaajale kui vajadusel tema lähedasele 
põhjalikumalt infot teenuse ülesehituse ning sellega kaasnevate üksikasjade kohta ning teiselt poolt 
viitab see teenusega seotud asjaajamise ja dokumentatsiooni rahastamise puudujäägile. See selgitab 
ka, miks dokumentide (nt tegevuskavade D-osade) kvaliteet on väga erinev.  

Seega, kokkuvõtteks saab öelda, et aruteludes ja intervjuudes osalenud lähedased arvasid, et 
lähedase hoolduskoormus teenusel osalemisega pigem suureneb, kuna teenusesaajat tuleb 
teenusele jõudmisel aidata. Samas ollakse selleks valmis, kui sellega kaasneb kasu teenusesaajale.  

Teenuse peamist eesmärki ja mõju teenusesaajale vaatlesid lähedased tervise aspektist – hinnati 
seda, kas teenusesaaja tervis muutub paremaks või mitte. Teenusest rääkides kasutati sõnu “ravi”, 
“protseduurid” jms. 

Teenuse teise eesmärgina nähti teenuse tegelikule eesmärgile paremini vastavat teenusesaaja 
iseseisva hakkamasaamise toetamist, tähtsustades siin sust sotsiaaltöötaja tööd − arvati, et ta võiks 
aidata igapäevaelus tekkivate probleemide lahendamisel või asjaajamisel.  

Kuigi SRT raames on võimalik  ka teenusesaaja pereliikmeid toetada ning nõustada, ei olnud nii 
teenusesaajad kui lähedased sellest enamasti teadlikud. Võimalik, et teenuseosutajad ei tutvusta 
seda võimalust eriti aktiivselt. Ka individuaalintervjuudest ilmnes, et hooldajatele teenuse pakkumine 
ei ole pigem tavapärane, isegi kui see on SRT raames ootuspärane ning vajalik tegevus. Tulevikus 
tuleks täpsemalt uurida, millised on peamised põhjused, miks hooldajaid ei kaasata. Praeguse 
uuringu andmete põhjal võib aimata, et SKA teenuse konsultandid ei selgita seda piisavalt inimesele 
ning teenuseosutajatele ja teenusesaajad ise ei ole samuti teadlikud, et seda küsida. Abiks võiks olla 
näiteks regulaarsest infokirjast või foorumist (veebilehel), millele oleks ligipääs kõigil SRTd 
pakkuvatel spetsialistidel (mitte ainult asutused esindajad), kus kirjeldataks regulaarselt lihtsas keeles 
teenuse sisu, SKA ootuseid teenuseosutajatele, meenutataks SRT laiemat eesmärki, kus oleks 
võimalik suhelda SKAga, küsida ja arutleda.  

Leiti, et tagasisidet teenuse kohta tuleks rohkem küsida, laste ja noorte puhul ka lapsevanemalt. 
Leiti, et tagasisidet võiks küsida ka sagedamini – näiteks tehti ettepanek, et seda võiks küsida iga kuu 
– teenusesaaja märgiks ära osaletud päevad, et näha, kas need kattuvad teenuseosutaja kirjeldusega, 
ning enda rahulolu/kommentaarid teenusele. 
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Teenust ja selle mõju hindasid lähedased vajaliku ning positiivsena. 

Lähedaste vaade ilmestab vajadust kaasata lähedasi senisest enam SRTsse, alates hindamisest 
(hinnata tuleks ka lähedase toetuskoormust ja lähedase toetamise vajadust) kuni SRT lõpuni.  

Teenusesaajate soovitused edaspidiseks 

Intervjuudes jagasid teenusesaajad ka oma soovitusi ja ettepanekuid teenuse arendamiseks: 

1. Seoses protseduuridega leiti, et neid võiks saada pikema aja vältel ning samuti võiks kaaluda 
protseduuride nimistu laiendamist: 

„Protseduurid on kõik kallid. /…/ Aga muidugi üks odavamaid teenuseid on nt soolakamber, mis annab 
immuunsusele palju juurde ja ka psüühikale. Seda näiteks võiks ju pakkuda, lähed ja istud seal. See ei 
ole kallis teenus, see võiks küll olla, eriti sügisesel perioodil.“   

2. Võimalusel võiks spetsialist(id) ka teenusesaaja kodus käia (nt kui tegemist on 
liikumispuudega inimesega) 

„Kui füsioterapeut tuleks koju, siis selline variant sobiks väga hästi. Mina ise enam teenuskohta liikuda 
ei saa, kuid seisund jääb päev-päevalt halvemaks.“ 

3. Mitmed teenusesaajad tõid probleemkohana välja inimeste sobivuse/mittesobivuse teema 
majutuskohas. Kuigi, majutus ei pea olema osa SRTst.  

„Arvestada rohkem inimeste isiksusega paigutamisega neid tuppa. Ja ka võimalust, et ma ei tunne, et 
ma olen süüdi, kui ma ikka ei soovi või ei saa temaga koos ühes ruumis olla. Et saaks vabalt minna 
ütlema, et ma ei tahaks temaga nt tuba jagada. Inimesed on väga erinevad. Hädadest olenevalt võiks 
ka mõelda, kuidas keegi paigutada. Mõni nt tahab ainult rääkida, teine tahab vaikust. Tekib tunne, kui 
öelda, et midagi ei sobi, siis vaadatakse justkui kõõrdi.“  

„Oleks hea, kui oleks ametlikult võimalus reha teenusel viibida üksinda toas, et ei peaks juurde 
maksma. Psüühiline erivajadus nõuab, et psüühika saaks natuke puhata. /…/Tihtipeale ei sobigi ta teise 
inimesega kokku, teine inimene lihtsalt kannatab. Nad on nii ettearvamatud, et selles suhtes neile 
endale tuleks kasuks ja ka teisele inimesele tuleks kasuks. See oleks väga hea asi, kui seda arvestatakse.“  

4. Ühe intervjueeritu ettepanekul võiks teenusesaajaga samaaegselt tegeleda mitu 
füsioterapeuti  

“Väga kasulik oleks, kui oleks vähemalt kaks füsioterapeuti ja seda ka ühel päeval, sobiks täiesti. Nad 
näevad asju erinevalt ja panevad ka rõhku erinevatele harjutustele ja lähenemine on ka juba erinev.“   

5. Mitme intervjueeritu arvates oleks oluline lihtsustada teenusele jõudmise protsessi – inimeste 
teenuse taotlemisvõimekus on erinev ning protsessi peetakse pigem väga keeruliseks. 
Samuti mainiti, et teenusepakkujat on küll võimalik valida, kuid tihti ei oska inimene tegelikult 
seda valikut teha. Tehti ka ettepanek, et teenusel osalev inimene võiks saada abi ka 
igapäevaeluga seotud asjaajamises.  
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10.4. Tegevuskavade kokkuvõtete 
analüüs 

Tegevus ei saa olla eesmärk 
Uurimismeeskond luges läbi ja kodeeris suure hulga ametlikke dokumente (185 tk), milles peaks 
olema kirjas sisukas ja põhjendatud hinnang rehabilitatsiooniteenuse tulemuslikkusele. Nende 
dokumentide sisu ja kvaliteet oli pigem madal – arvestades juhiseid, kuidas neid dokumente peaks 
koostama. Leidus ka häid näiteid, kuid üldjoontes sisaldus tekstides palju kantseliiti ja 
stampväljendeid, erialaslängi ja inimese probleemide loetelusid, mida ei olnud seostatud 
eesmärkidega. Eesmärkide kirjelduses kasutatu sõnu − säilitamine, tõstmine, toetamine 
(mõnikord samas lauses), ja läbi viia rehabilitatsiooniteenus, et säilitada, tõsta, toetada, et 
saavutada tulemus, et on säilitatud, on tõstetud, on toetatud, ja rehabilitatsiooniteenuse  tegevuse 
tulemus väljendub selles, et inimesel on parem ja meel on rahulikum ja  toimetulek toetatum. Mida 
leiab tüüpilisest dokumendist, mis peaks sisaldama hinnangut teenuse tulemuslikkusele? Uuritud D-
osade eeskujul saame koostada dokumentide sisukokkuvõttena järgmise näite-eesmärgi: Eesmärk 
on kliendi iseseisva toimetuleku toetamine, et toetada iseseisvat toimetulekut teenuse 
(rehabilitatsiooniteenuse nimi) kaudu, selleks et iseseisev toimetulek oleks parem.  

On selge, et tegu on ametlike dokumentidega, mida aktsepteerivad mitmed osapooled ja on 
sõlmitud ilmne kokkulepe, et sellised dokumendid on piisavalt head. Küll aga on selge, et 
rehabilitatsiooni efektiivsust uurida on andmete halva kvaliteedi tõttu väljakutseterohke. 

Olles väga ettevaatlik, ei saa ühe dokumendi põhjal tõsikindlalt öelda, kas rehabilitatsioonimeeskond 
on kompetentne või ei. Võib-olla inimesega privaatselt tehti eeskujulikku tööd, kõik inimese enda 
eesmärgid sõnastati, tugevused kaardistati, ressursid leiti üles ja treeniti uusi ja asjakohaseid oskusi, 
võib-olla seda kõike aga ei tehtud. Efektiivsus sõltub sellest, kuivõrd hästi koolitatud on 
rehabilitatsioonimeeskond, kuidas töö on korraldatud ja paljust muust.  

Üsna sageli nägime, et eesmärk nimega füsioterapeudi teenuse osutamise kaudu saavutamise 
hindamisel on kõnekas fakt, et füsioterapeudi teenust on "ära osutatud" kuus tundi (mitmel korral 
oli eesmärgi juures kirjas just see maagiline number kuus). Tüüpiliselt võis näha, et juhul kui inimesele 
sai teenus ära osutatud, oli märgitud eemärk osaliselt täidetud. Aga miks osaliselt? Tüüpiliselt võis 
näha samas dokumendis järgnemas järeldust, et tegevusega tuleb jätkata ka järgmisel aastal. Millal 
eesmärk täielikult täitub, jääb arusaamatuks. Eesmärkide sõnastused ei pea sisaldama alati muutuste 
„paremuse“ suunas. Näiteks neorodegeneratiivsed haigused ajas halvenevad. Kui rehabilitatsiooni 
tulemusena suudetakse tervises ja toimetulekus allakäiku aeglustada ja pikendada vahemikku, mil 
elukvaliteet oluliselt ei kuku, on see eesmärk, mille võiks rehabilitatsioonis püstitada. Kuna enamus 
teenuse konsultantidest ja teenusepakkujaist ei olnud mõõdetavaid eesmärke SRT mõju kohta 
kirjeldanud, ei ole kahjuks võimalik teenuse efektiivsusele põhjendatud hinnangut anda üksnes sõna-
sõnalt selle järgi, mida teenusepakkuja on tegevuskava kokkuvõttesse kirjutanud.  
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Kas lühiajalisel sekkumisel on mõju? 

Kas on põhjendatud, et teenus sooritatakse viie päeva jooksul ära koos lõpphindamise ja 
arvega, et teenuseosutaja kirjeldab teenuse mõõdetavat mõju? Kas viiepäevasel 
rehabilitatsioonil on mõju? Andmekogumis oli paar näidet selle kohta, et inimene oli sama 
teenusepakkuja juures käinud mitmel aastal järjest (erineva suunamiskirjaga, st on tehtud eraldi 
dokumendid), ent hilisema dokumendi sisus puudus igasugune viide sellele, et oleks mainitud 
inimese teekonda ja kuidas tal on läinud nende aastate jooksul. Kirjas on, et füsioterapeut on 
mõlemal aastal teinud ja andnud kaasa harjutuskava. Jääb mulje, et inimesega "tegeles" täiesti uus 
töötaja, kes ei täiustanud inimese juba olemasolevat kava, või ei uurinudki, mis vanast sai, vaid pidas 
endastmõistetavaks, et inimene vahepeal talle mõeldud hajutusi teinud ei ole − ja ka sel aastal tuleb 
basseinis käia ja inimesel mitu tundi käsu järgi jäsemeid liigutada. Ehk siis on võimalik näha vihjet, et 
puudub järjepidevus, kuna töö on fookusega rehabilitatsiooni "ära osutamisele". Tekib küsimus, kas 
üldse on võimalik ühe-kahe nädalaga inimest rehabiliteerida ja ühiskonda tagasi tuua? Kirjandusest 
leiab näiteid ka kiirete sekkumiste kohta, kuid „lühikeste rehabilitatsiooniprogrammide“ all peetakse 
silmas siiski mitu nädalat kestvaid programme (nt sclerosis multiplex kuuenädalane 
intensiinprogramm, Patti jt., 2003)52. Kui paarinädalased rehabilitatsiooniteenuse saamised toimuvad 
mitu korda aastas, siis võib see olla tulemuslik, sõltuvalt probleemi ulatusest. Üldiselt aga tähendab 
rehabilitatsioon pikaajalist protsessi, mistõttu paarinädalasel intensiivsel teenusel viibimisel ei pruugi 
olla nii suurt mõju kui võiks olla siis, kui samad tegevused mitme kuupäeva hajutada.  

Sügava ja raske puudega inimesed 

Kui inimene sai teenust, aga ta ei mõistnud seda ega mäleta, kas siis saab teenuse mõju 
hinnata? Kui puudega inimese intellekt on madal, siis sellest hoolimata on teenusel osutatu 
kirjeldustes tegevusi, mis osutati inimesele nii, et lugejale on selge, et puudega inimene ei võta uusi 
oskusi oma igapäevaellu kaasa. Fookuses on sellisel juhul pigem intellektipuudega inimese hooldaja 
ressursid ja elukvaliteet. Kuid tegevuskavades ei ole kirjeldusi sellest, mis oskusi treeniti puudega 
inimese hooldajal. Mõnikord jäi meile kahtlus, et juhul kui hooldaja tundub teenuseosutajale tülikas, 
siis kes temaga ikka arutleda tahaks ja äkki ta ei jää rahule. Pigem pakutakse teenust sügava 
vaimupuudega inimesele (sest nii peab lepingu järgi) ning tegeldakse mõnikord tegevustega, milleks 
ei ole vaja spetsialisti erialast haridust (nt pallimäng füsioterapeudiga). Praegu on meil oletus, et nii 
mõnedki dokumendid vihjavad üsna selgelt, et nii mõnelgi juhul kulutatakse asjatult ühiskonna 
ressursse, mille võiks asendada näiteks sellega, et puudega inimesele pakutakse ühiskonna kulul 
võimalust minna mõneks päevaks spaasse aktiivsele puhkusele n-ö patareisid laadima, hoides nii 
kokku administratiivseid kulusid ja sisutühje dokumentide kirjutamist. Või pakkuda muud sihipärast 
teenust, nii et hooldaja hoolduskoormus päevas väheneks ja sügava puudega inimene saaks talle 
sobivat hoolt. Näiteks, ühes dokumendis oli kirjas nii: "Klient tarbis kõiki talle ette nähtud teenuseid". 
Puudus põhjendus, mida see tähendab – mõju ja kliendi hakkamasaamise mõttes? 

Jõustatust − rehabilitatsiooni üht keskset mõistet ideaalmaailmas − ei rõhutata väga palju 
edusammuna ega ka põhjendata, miks sellega ei tegeletud.  

                                                   
52 https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-003-1097-x.  



 

130 
 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse tulemuslikkuse hindamine 

SRT vajadus 

Kas saab öelda, et puudega inimene ja tema lähedased rehabilitatsiooniteenust edaspidi ei 
vaja? Väga harva võis näha hinnangut, et inimene ei vaja rehabilitatsiooniteenust ka edaspidi. Kas 
saab öelda, et inimene ei vaja spaad? See küsimus on oodatust keerulisem. Eriti kui inimene vajab 
midagi, aga teenusepakkujal ongi ainult spaa vahendina pakkuda? Et üldse rehabilitatsiooni 
efektiivsust mõõta, tuleb ühiskonnana kokku leppida, kas praegune teenuse korraldus kõrgete 
kuludega on sobilik, kui see jätkub, või tuleks otsida samaväärseid alternatiive, mis oleksid 
odavamad. Juhul kui mõistlikumad alternatiivid on olemas, alles siis saab öelda, et hooldajaga kodus 
n-ö lõksus olevale puudega inimesele me ei spaateenust, vaid hoopiski muud teenust, sest saab 
öelda, milline teenus on kuluefektiivsem. Näide tegevuskavast illustreerib SRT pakkumise 
mitmetahulisust ja selle kaudseid eesmärke: „Hooldajale on teenusel viibimine ainuke võimalus saada 
hooldamisest natuke puhkust /---/ teenusepakkujad tegelevad teenuse ajal kliendiga.“ 

Eesmärgi saavutamist ei hinnata 

Dokumentide pigem madalat kvaliteeti ja selgeks rääkimata mänguruumi ilmestab järgnev päris 
näide dokumentidest, mida siinkohal privaatsuse ja arusaadavuse tagamiseks veidi lihtsustame. 
Näide: "Eesmärk: inimene on elama saadetud ööpäevaringsele erihoolekandeteenusele, mis on leitud 
rehabilitatsiooniteenuse raames.“. Tulemus: „Inimene käib ise tööl, üüritud elukoht talle meeldib, 
elukaaslasega on suhted head“. Hinnangusse on kirjutatud, et eesmärk saavutatud sajaprotsendiliselt. 
Inimene rehabilitatsiooniteenust edaspidi ei vaja. Mitte ühelgi juhul ei olnud eesmärgid 
lõpphindamise dokumenti üks-ühele kopeeritud, juurde kirjutatud aga nii, et algsed eesmärgid jäid 
täiel määral täitmata, kuna psühholoogi meie majas ei olnud, aga see-eest leidis loovterapeut tööd 
ja tegevust. Võib järeldada, et eesmärkide täitumise hindamine oli puudulik.  

Eeltoodud näitest on võimalik välja lugeda, et inimene seostati teise teenusega ja tal läheb elus 
paremini, aga kas see juhtus SRT mõjul? Millised olid inimese enda kogemused ja eesmärgid SRT 
ajal? Me ei näinud uurijatena dokumentides ühtki näidet inimese enda sõnastatud eesmärkidest. On 
teada, et näiteks mõned insuldihaiged pingutavad ja püüavad iseseisvalt liikuda selleks, et nad 
võiksid minna poodi, et sigarette osta ja psühholoog need eesmärgid inimese jaoks ka sõnastab. 
Tegevuskavade eesmärk tuleks läbi mõelda − mida soovitakse tegevuskavade kokkuvõtetes näha ja 
miks? Milline võiks olla ajakulu kokkuvõtte koostamiseks ja millises vormis seda tulevikus võiks teha? 
Tegevuskavade kokkuvõtete koostamiseks tuleks kirjeldada kvaliteeti, mida tegevuskavadelt 
oodatakse, soovitatav oleks korraldada ka edaspidi spetsialistidele erialaseid koolitusi, et teenuse 
käigus püstitataks eesmärke ja neid sõnastataks ka tegevuskavades nii, et need läheks kokku teenuse 
sisuga, millest saab aru ka klient ning mida on võimalik teenuse lõppedes hinnata.  

10.5. Teekonnanalüüsid 
Teekonnaanalüüsid koostasime peale intervjuusid teenusesaajatega. Uurimismeeskond valis välja 
kolm kõige erinäolisemat teenusesaajat, küsis uuesti intervjueeritavalt nõusoleku selleks uuringu 
osaks ja lisas intervjuule ka lähedase antud hinnangu ning erinevatest registritest pärinevad andmed 
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(sh tegevuskavade kokkuvõtted). Eesmärk oli illustreerida täpsemalt teenusesaaja teekonda  SRTl 
ning kajastada tema vaadet sellele teekonnale.. Uuritavate nimed on muudetud. 

Valeri juhtum 

Valeri on 52-aastane mees, kelle elu muutus ootamatult 2018. aastal, kui seni terve, täiskohaga 
ehitajana töötanud mees sai insuldi. Valeri teekond teenuselt teenusele on näha järgneval joonisel 
(joonis 28f). Temast sai lamav haige, kelle elukorraldus keerati pea peale. Prognoos oli ähmane – ta 
ei teadnud, kas üldse paraneb ja kui, siis mis tasemeni.  

 

 

Joonis 28. Valeri teekond 

Õnneks on Valeril toetav abikaasa, kes lisaks töötab meditsiinisüsteemis, seega on tal head 
teadmised sellest, millist abi ja kust on võimalik saada. Abikaasa organiseeris Valerile kohe taastusravi 
ning seejärel aitas SRT taotlemisel. „Ma ei tea kogu sellest bürokraatiast või protsessist midagi, mu 
naine ajas ise kõik korda“, tunnistab Valeri. 

Nii taastusravist kui rehabilitatsioonist on olnud palju abi. Praegu suudab Valeri juba kõndida, 
lihtsamaid käelisi tegevusi sooritada. Abiks on siin kindlasti tema enda motiveeritus. Valeri on 
harjunud olema „mees majas“, abitus häirib teda tugevasti ning ta pingutab väga taastumise nimel. 
Praegu, kui COVID-19 tõttu on teenuse saamine raskem olnud, teeb ta ise kodus kõikvõimalikke 
harjutusi ja treenib end.  

Valeri on  SRTga väga rahul, ta näeb, kuidas teenuseosutajad toetavad tema eesmärki taastuda. Kui 
temalt küsida, mida ta tegelikult veel vajaks, ütleb Valeri, et rehabilitatsioon tegeleb füüsilise poolega, 
vähem mõeldakse sellele, kuidas inimese psüühikat toetada. Samuti leiab ta, et rehabilitatsiooni 
käigus võiks ka massaaži saada. Ütleb, et seda peetakse justkui mugavusteenuseks, kuid paljudele 
on see näiteks spastika vähendamiseks väga vajalik.  
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Valeril on ka ettepanek, et kui inimese tervis niimoodi järsult muutub nagu temal, võiks keegi aidata 
üle vaadata erinevad edasise toimetuleku ja asjaajamisega seotud küsimused. Näiteks on Valeril 
eluga mitte kõige paremini hakkama saanud poeg, kes oma lapsele elatist ei maksa. Elatisvõlga 
nõutakse seega sisse Valerilt ja tema abikaasalt, kuid nüüd, kui Valeri sissetulek drastiliselt vähenes, 
on see päris raske. „Nende kohtutäiturite ja muude selliste tegelastega“ ta enda sõnul aga asju ei oska 
ajada. Valeri suur unistus on kunagi taas tööd teha. 

Uurijate kommentaar: Valeri puhul on tegemist näitega inimesest, kelle kogemus  SRTga on 
positiivne. Seda kogemust kujundanud mõjufaktorid on: 

1. Meditsiinisüsteemis töötav abikaasa, kes on võtnud teenuse taotlemisega seotud asjaajamise 
enda peale, muutes selle teenusesaajale lihtsaks ja mugavaks. 

2. Teenusesaaja kõrge motivatsioon kasutada kõiki võimalikke vahendeid oma seisundi 
parandamiseks. Kuna insuldi puhul on iseloomulik seisundi järsk halvenemine ning hiljem 
järkjärguline taastumine, toetab see kliendi motivatsiooni püsimist. Seda on toetanud ka 
teenuseosutaja, märkides koos kliendiga ära positiivseid arenguid. 

3. Valerile koostatud tegevuskava eristus positiivselt koos kliendiga püstitatud eesmärkide 
tõttu, mis olid küll suhteliselt üldsõnalised (seisundi paranemine, tugevamaks muutumine, 
töövõime taastumine), kuid kliendiga läbi räägitud ning aktsepteeritud. Selle kliendi puhul 
oleks olnud otstarbekas lisada ka psüühika tugevdamisega seotud eesmärke, inimene oli 
avatult valmis ka oma seisundi sellest aspektist rääkima. 

Järeldus: Positiivse teenusekogemuse loomiseks on oluline asjaajamise lihtsus ja arusaadavus 
teenusesaaja jaoks. Kliendi motivatsiooni hoidmine ning ärakasutamine on olulise tähtsusega, see 
hõlbustab ka teenuse eesmärgistamist.  

Anna juhtum 

Anna on 62-aastane naine, kes elab koos abikaasaga Ida-Virumaal. Neil on täiskasvanud poeg. Oma 
terviseseisundi halvenemise alguskuupäeva Anna nimetada ei oskagi. Tervis on lihtsalt kogu aeg 
halvemaks läinud. Anna teekond on illustreeritud järgneval joonisel (joonis 28). Anna loetleb pikalt, 
mis mured tal kõik on:„Astma, kilpnäärmeprobleemid, kunagi oli vähk, süda on haige, põlveliigesed 
valusad, karpaalkanalid, selg, kõik asjad.“  
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Joonis 28. Anna teekond 

Lakkamatute terviseprobleemide tõttu on Anna stressis, väsinud ja õnnetu. Ta on püüdnud igalt poolt 
abi otsida, kuid see on nii keeruline. Kunagi on ta eriarstide juures käinud ja taastusravi saanud, kuid 
eriarstid on kaugel, nende juurde sõitmine on terve ettevõtmine. Nüüd polegi Anna enam mitu aastat 
eriarstide juures käinud. Perearst aga ei sobiks Anna arvates üldse perearstiks. Mingit abi temast ei 
ole, mingit ravi ei saa, kordab vaid, et teraapiafondis raha pole. Niikuinii sokutab oma tuttavaid igale 
poole, aga tavainimene ei saa midagi. Anna on kindel, et Ida-Virus käivadki asjad niimoodi.  

Vaatamata kehvale tervisele käib Anna osa-ajaga koristajana tööl. Tööd on vaja teha, nad elavad 
abikaasaga neljatoalises korteris, mida müüa ei õnnestu – see nende linnake on selline pommiauk, 
siia ei taha ju keegi kolida! Pojalt nad abi ei küsi – tal vaja oma elu elada. Seepärast töötab Anna 
niipalju kui suudab. Mõnel hommikul võtab tund aega, kuni ta suudab end voodist üles saada, aga 
tööle minna tuleb ikka. Kunagi, kui Anna taastusravi sai – elektriravi, mudaravi – siis see aitas. Aga 
nüüd enam ei saa. Sotsiaalsest rehabilitatsioonist oli ka ikka veidi kasu, aga seda ka enam ei saa. 
Anna proovis ka tööalasele reahabilitatsioonile minna, aga seal olid mingid noored tüdrukud, kes 
andsid talle mingid võimlemisharjutused, mida kodus teha – no mis rehabilitatsioon see on? Isegi 
seda ei tehta meil idavirus korralikult. Sinna ta rohkem ei lähe. 

„Ah kohalik omavalitsus?“ Sinna Anna ka enam ei lähe. Sealt öeldakse, et nemad ei saa millegagi 
aidata, müü korter maha. „No kellele ma seda müün? Kui aidata ei taha, ärgu aidaku“. 

Anna tunnebki, et ei jaksa enam abi otsida. Kogu see oma õiguste tagaajamine on nii närvesööv, 
tekitab jõuetuse tunde. Ja pole mõtet niikuinii, siin idavirus saab kõike vaid tutvuste kaudu. Anna on 
otsustanud, et tuleb lihtsalt ise kuidagi hakkama saada. Kui temalt küsida, mis teda aidanud on, 
vastab Anna, et trots ja jonn – teadmine, et ei tohi alla anda. 

Uurijate kommentaar: Anna puhul on tegemist näitega inimesest, kelle kogemus meditsiini- ja 
rehabilitatsiooniteenustega on negatiivne. Seda kogemust kujundanud mõjufaktorid on: 
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1. Nõrk “taotlemisvõimekus” − inimesel on keeruline mõista erinevate teenuste eesmärke ning 
nende saamisega seotud asjaajamine on tema jaoks üle jõu käivalt keerukas. Samuti on 
intervjueerijal alust arvata, et inimese hinnang oma terviseseisundile võib olla ebatäpne ning 
võimekus selle realistlikuks hindamiseks puudub.  

2. Ümbritseva keskkonnaga seotud faktorid – eriarstid asuvad inimese elukohast kaugel ning 
nende külastamine on seetõttu problemaatiline. Perearstiga on inimesel tugevad lahkhelid, 
kuid perearsti vahetamine ei ole tema elukohas võimalik.  

3. Halb kontakt kohaliku omavalitsusega, kust oleks võimalik saada tugiteenuseid või abi 
vajaliku info saamisel, kuid kas abivajaja isikust või kohalike sotsiaaltöötajate pädevusest 
tingitud põhjusel ei ole inimene abi saanud.  

Järeldus: Inimese abistamine asjaajamisel võib olla kriitilise tähtsusega vajalike teenuste saamiseks. 

Toivo juhtum 

Toivo on 52-aastane bussijuht. Ta saab enda ja oma eluga kenasti hakkama, käib tööl, teenib piisavalt, 
on abielus. Tema tervist on mõjutanud kunagi ammu Afganistanis teenides saadud seljatrauma. 
Sellest suutis ta aastatega peaaegu taastuda, kuid siis kukkus õnnetult tööl, vigastades uuesti selga 
ja puusa. Ta sai ravi ning hiljem ka taastusravi, kuid nüüd enam täielikult taastuda ei õnnestunud, 
Toivo liikumine on veidi piiratud, aeg-ajalt käib ta kepiga, samuti kimbutavad seljavalud. Toivo 
juhtum on illustreeritud järgneval joonisel (joonis 29).  

 

 

Joonis 29. Toivo juhtum 

Iseloomult on Toivo siiski optimist, tal on tore pere, rahaliselt tulevad nad toime – pole siin nuriseda 
midagi. Aeg-ajalt ta lihtsalt imestab, et kellele see rehabilitatsioon mõeldud on. Tema tunneb küll, et 
tal oleks seda vaja, tervise hoidmiseks, et see ei halveneks. Teda aitavad hästi veeprotseduurid, 
ujumine, füsioteraapia. Võimalusel rahastab ta neid tegevusi oma vahenditest. Aga iga kord puude 
taotlemisel räägib rehabilitatsioonist. Ütleb, et mul on reha vaja, siis algab see edasilükkamine − meil 
on järjekorrad, tulge paari kuu pärast, ametnike tüüpiline venitamine. Lubatakse helistada ja siis on 
vaikus. Aga hindamisest kuuleb Toivo üldse esimest korda, ta arvab, et tema rehabilitatsioonivajadust 
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küll keegi hinnanud ei ole. Lihtsalt öeldakse ära. Eks sellega on vist nii, et selliseid asju ei saagi, kui 
valju häälega ei nõua, aga Toivo ei oska häält tõsta. „Tegelikult on meile kättesaadavatel andmetel 
Toivo rehabilitatsioonivajadust hinnatud üks kord, aastal 2016, otsus oli negatiivne.“  

Töötukassast oli küll abi. Kui Toivo enam ehitada ei saanud, sai ta töötukassast bussijuhi koolituse ja 
kutsetunnistuse, nüüd on töö olemas. Toivo sai tuttava käest harjutused ja võimleb nüüd igal 
hommikul 40 minutit, et end vormi ajada. Kuid ta arvab, et rehabilitatsioon aitaks seda vormisolekut 
pikendada. Toivo mõtleb, et riiki peaks ikka rohkem huvitama mitte ainult ravi, vaid ka see, kuidas 
inimene oma terviseseisundit säilitab. Ta saab aru küll, et raha on vähe, aga siis võiks ju kasvõi osa 
kinni maksta ja osa maksaks siis inimene ise. 

Uurijate kommentaar: Toivo puhul on tegemist inimesega, kelle kogemus rehabilitatsiooniteenuse 
taotlemisega on vaatamata inimese üldisele positiivsele ellusuhtumisele negatiivne. Seda kogemust 
kujundanud mõjufaktorid on: 

1. Positiivne kogemus taastusraviga ning sellest kujundatud teadmine, et taastusravi laadsest 
teenusest on talle abi. 

2. Ebatäpne või ebapiisav info sotsiaalse rehabilitatsiooni saamise võimaluste kohta. 
3. Läbitud rehabilitatsioonivajaduse hindamine, mille protsessi ega tulemusi ei ole inimesele 

arusaadavalt selgitatud. 

Järeldus: Oluline on rehabilitatsiooni saamise võimalusi, hindamisprotsessi ning selle tulemust 
inimesele arusaadavalt selgitada. Töötaval puuduva töövõimega inimesel võiks olla võimalus saada 
tööalast rehabilitatsiooni.  
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11. TULEMUSTE KOKKUVÕTE JA 
HINNANG 

11.1. Asjakohasus 
 Kvantitatiivsest analüüsist selgub, et üldine SRT saajate vanuseline jaotus ja puude liikide profiil 

viitab SRT asjakohasele osutamisele (ptk 9.3 „SRT asjakohasus”). Siiski peab arvesse võtma, et 
Eesti rehabilitatsioonisüsteemis on rehabilitatsioon ja habilitatsioon koondunud ühe teenuse 
alla. SRTst ei ole mõistlik ja seda ei tohi mingil juhul ka teha, välja arvata teenusesaajaid, kes 
vajavad habilitatsiooni, mitte rehabilitatsiooni. Samas tuleb selgelt neil teenustel vahet teha ja 
vastavalt teenusesaajale tagada talle tema vajadusest lähtuv teenus (ptk 2 “Sotsiaalse 
rehabilitatsiooni mõiste”). Siit saab järeldada, et kuigi näiliselt vastab puude olemasolu SKA 
kirjeldatud teenuse sihtrühma kriteeriumile, siis sügava puudega − inimene, kelle igapäevane 
tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on täielikult takistatud, inimese jaoks ei pruugi SRT 
asjakohane olla (ptk 9.3 „SRT asjakohasus”; ptk 10.2 „Teenuseosutajate perspektiiv.”). Siiski tuleb 
lähtuda inimese individuaalsetest vajadustest ja asjakohasuse dokumenteeritud põhjendusest. 
Ka teenusesaajate keskmine vanus on aastate lõikes langenud, kuid vanus ei peaks olema SRT 
puhul diskrimineerivaks tunnuseks (ptk 9.3 „SRT asjakohasus”). Paljud intervjueeritud varasemalt 
SRTd saanud teenusesaajad tõid intervjuudes välja, et hetkel nad enam STd ei saa ja pidasid 
põhjuseks oma vanust (ptk 10.3 „Teenusesaajate perspektiiv”). Kindlasti aitaks siinkohal 
teenusesaajatele selgemini põhjendamine, miks nad teenust enam ei saa. 

 Teaduskirjandusest selgub, et rehabilitatsiooni teenusel on parem tulemus ja mõju (mõju vastab 
võimalikult teenusesaaja ootustele), kui teenus kasutab ära inimese tugevusi ja arvestab või 
tõstab teenusesaaja motivatsiooni (ptk 2 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni sisu, arengusuunad ja 
tulemuslikkus”). Ka küsitletud spetsialistide hinnangul, on SRT asjakohasuse juures oluline 
eelkõige inimese olemas olevad eeldused ja võime iseseisvust saavutada (ptk 9.3 „SRT 
asjakohasus”), kuivõrd ka inimene ise saab aru, miks ta peab rehabilitatsiooni teenuse raames 
pingutama ja missugust kasu on võimalik selle pingutusega saavutada. Motiveerituna teenusele 
sisenenud teenusesaajaid loevad teenuseosutajad ka kõige tähtsamaks teguriks teenusesaaja 
nö teenusel õnnestumisel. Lisaks on intervjueeritud teenuseosutajate vaates oluline 
teenusesaaja arusaam oma vajadustest ja toimetulekust, ka haiguskriitika (ptk 10.2 
„Teenuseosutajate perspektiiv.”) Kuivõrd kaardistatakse SRT raames teenusesaajate tugevusi ja 
motivatsiooni ning milliste edasiste tegevuste käigus nende tulemustega arvestatakse jääb selle 
uuringu raames selgusetuks.  

 Nii kvantitatiivsest kui kvalitatiivsest analüüsist ilmnes, et on  inimesi, kes küll läbivad teenuse-
eelse SRT vajaduse hindamise, kuid teenusele ei jõua ja on ka inimesed, kes teenuse taotlemisel 
saavad esialgu eitava otsuse, kuid proovivad nö uuesti ja pääsevad teenusele. Kokku oli 
vaatlusalusel ajavahemikul, aastatell 2016−2019, 708 inimest, keda sama kalendriaasta sees 
hinnati rohkem kui üks kord aastas (ptk 9.2 „Teenusele sisenemine: korduvad SRT taotlejad ja 
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SRT sihtrühmade vaheline liikumine”). Selleks, et vältida korduvaid hindamisi ning suurendada 
SRT saajate vastavust SRT sihtrühma profiilile, on soovitatav koheselt hindamisprotsessi kaasata 
samad spetsialistid, kes hakkavad SRTd inimesele pakkuma. Ehk siis, teenuseosutaja valik peaks 
toimuma enne kui toimub teenuse vajaduse hindamine, nii saaks teenuseosutaja osaleda 
hindamisprotsessis algusest peale. Üheks võimaluseks on see, et teenuseosutajad hindavad 
teenuse vajadust hiljem uuesti (nagu praegu), nii et SRT saamise vajaduse hinnang kujuneb SRT 
osutajate, SKA spetsialisti, inimese enda hinnangu ja inimese teadaoleva profiili alusel. Sellisel 
juhul aga esineb dubleerimist ning vajaduse, eesmärkide ja teenuse sisu kokkusobivuse 
probleeme rohkem.  

 Kogu Eesti sotsiaalteenuste süsteem on enamiku SRT saajate jaoks liiga keeruline ja nii 
teenuseosutajad, kui ka teenusesaajad toovad välja, et nö palju asju jääb asjaajamise taha (ptk 
10.2 „Teenuseosutajate perspektiiv”; ptk 10.3 „Teenusesaajate perspektiiv”). Ükski teenust vajav 
inimene ei peaks jääma sellest kõrvale seetõttu, et ta ei tea, ei tohi, ei oska, ei saa, tal ei ole 
kedagi, kes teda aitaks jne. Eelkõige aitaks, kui teenusele eelnevas teenusevajaduse 
hindamisprotsessis saab inimene ise osaleda aktiivselt, osalevad ka spetsialistid, kes hakkavad 
SRTd pakkuma (saavad esitada oma sisendi teenusekorraldajale ja teenusesaajale) ja osaleb 
teenuse konsultant (kes tunneb täpselt teenuse sisu ja selle vastavust teenusesaaja vajadustele). 
See aitab suurendada teenusele sisenevate teenusesaajate arvu,, kellel on teenuseks vajadus, 
kes mõistavad teenuse eesmärki ja on teenuseks motiveeritud. Võib kaaluda teatud 
prooviperioodi loomist teenusesaajatele, kel on teenusevajadus, kuid puuduvad muud eelpool 
nimetatud tegurid.  

 SRT kvaliteet ja teenuse saamise võimalused erinevates Eesti piirkondades on väga erinevad.  
 Teenuse kvaliteedi ühtlustamiseks ja ligipääsetavuse suurendamiseks võiks kaaluda 

teenusepakkujatele transpordikulude hüvitamist (nt mobiilne teenus). Näiteks Ida-Virumaal on 
keerulisem teenust saada. Pakkujate arv on väike ning inimesi suunatakse teenusele harvem.  

 Asjakohasuse hindamise võimalikkus on küsitav, kui teenusesaaja ei saa aru , mis toimus ja 
millisel teenusel ta osales ning miks.  

 Osad SRT saajad kirjeldasid oma häid kogemusi (ptk 10.3 „Teenusesaajate perspektiiv”) 
teenuselt teenusele liikudes − taastusravist otse SRTsse, pere või eriarsti suunamisega, SRTst 
TRTsse Teadlikumad teenusesaajad oskavad ka ise teenuseid küsida. Siinkohal oleks vajalik SRT 
sihtgrupi teenusest teadlikkuse tõstmine, et kõikidel teenusesaajatel oleks võrdsed võimalused 
teenusel osalemiseks. 

 Eestis on plaanis kasutusele võtta RFK (ptk 2 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni sisu, arengusuunad ja 
tulemuslikkus”) ja seda kasutada just teenusest ja selle mõjust ühtse arusaama kujundamisel. 
Hetkel kasutatakse erinevaid hinnanguid teenusesaajale kirjutades väga vähe kvantitatiivseid 
andmeid või numbrilisi hinnanguid (sh RFK koode), mis teeksid teenuse asjakohasuse hindamise 
lihtsamaks (ptk 9.4 “SRT eesmärgipärasus”). 

 SRT raames on püsinud võimalus pakkuda väga erinevaid kombinatsioone erinevate 
spetsialistide teenustest, mis on asjakohane, arvestades SRT sihtrühma heterogeensust (väga 
varieeruv vanus, puude liik ja raskusaste, tervislik seisund, geograafiline asukoht jm) (ptk 9.3 
„SRT maht ja kestus SRT sihtrühmade lõikes.”). 
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 SRTd pakuvad Eestis väga erinevad asutused − väiksesed MTÜd, sihtasutused, haiglad, 
tervisekeskused jne. Suurematel asutustel on kindlasti lihtsam teenust kvaliteetselt osutada, sest 
nt haiglal on lihtsam leida nö kliente ja ka spetsialiste kui ehk väikesel MTÜl, n-ö 
lõõgastusasutused ehk spaad omavad ressursse, et enda lõõgastusteenuseid massimeedias 
reklaamida ja seega on üldine inimeste teadlikkus neist ka suurem jne. (ptk 10.2 
„Teenuseosutajate perspektiiv”). Leida võimalusi teenuseosutajate olukorra ühtlustamiseks, et 
teenusesaajatele oleks lihtsalt kättesaadav info kõikide teenuseosutajate kohta. 

 Teenuskohast rääkides kasutavad mitmed intervjueeritavad sõnu “spaa” ja “sanatoorium”. (ptk 
10.3 „Teenusesaajate perspektiiv”) ehk tervisepuhkust pakkuvatest asutustest. Ka kvantitatiivne 
andmeanalüüs näitas, et üdiselt ei liiguta oma maakonnast välja, kuid kui seda tehakse, siis 
neisse maakondadesse, kus on olemas ka teiste teenuste seas SRTd pakkuv lõõgastusasutus. 
Arvestades, et SRT peaks olema inimese elukoha lähedal, et võimaldada lihtsat ja iseseisvat 
teenusele liikumist, siis saab öelda, et SRT ei ole teenusepakkujate ja teenusesaajate asukohtade 
erinevuse tõttu üle-Eestiliselt täiel määral asjakohaselt pakutud (ptk 9.3 „SRT saaja elukoha ja 
teenuspakkuja asukoha kattuvus”). Intervjueeritud teenust saanud teenusesaajatest 43% käis 
teenusel kohaliku teenuseosutaja juures. Intervjuudest selgub, et kodulähedane  SRTl osalemine 
ja teenusele liikumine kaugemale ei oma sama eesmärki ja seda tarbitakse erinevalt, nt teenusele 
liikumisel kaugemale peeti väga vajalikuks positiivseks küljeks, et inimene saab oma 
keskkonnast välja, saavad rahuneda, teenuseosutaja saab teenusel viibijat jälgida ka 
protseduuriväliselt, omast hooldav, koju jääv perekonnaliige, saab puhata jne. Teenuse 
tarbimine kaugemal on tavaliselt aastas ühe-kaks-kolm nädalat kestev periood, kui 
kodulähedasel teenuse tarbimisel saab teenusesaaja nt teenust kord-kaks nädalas, kogu aasta 
vältel. Ei ole asjakohane, et iga teenusesaaja valib, nö oma suva järgi, kuhu ta teenusele läheb ja 
sellega kaasuvalt ka, kuidas ta teenust tarbib, see ei pruugi vastata tema vajadusele (ptk 10.2 
„Teenuseosutajate perspektiiv”). 

Kokkuvõtteks saab tulemustest järeldada, et SRT asjakohasus on alla keskmise. Leidub häid näiteid, 
kus SRT on vastanud vajadustele ning soodustanud toimetulekut, kuid leidub ka näiteid, kus teenust 
on pakutud inimesele, kellel seda pole vaja, moel, mis seda inimest ei kõneta.  

11.2. Eesmärgipärasus  
 Tulemustest ilmnes, et SRT eesmärk ei ole teenusesaajatele ühtviisi selge: „SRT on 

sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks 
igapäevaeluga toimetulekul (ptk 5.2 osa „Eesmärgipärasuse hindamine”), teenusesaajad 
nimetavad eelkõige, et see on terviseseisundi parandamine (ptk 10.3 „Teenusesaajate 
perspektiiv”), ka teenuseosutajad möönavad, et kõik SRT saajad on kehva tervisega (ptk 10.3 
„Teenusesaajate perspektiiv”). 

 Sageli ei eristata SRTd teistest SKA või Tõötukassa pakutavatest teenustest. Üheks põhjuseks 
võib olla teenusepakkujate samasus (sama psühholoog võib näiteks pakkuda nii TRTd kui SRTd 
samale inimesele erinevatel ajahetkedel). Teenuse eesmärgist arusaamine peaks tekkima 
teenuse vajaduse hindamise käigus, mis seatakse ka esmane eesmärk, mis tuleneb otseselt 
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vajadusest. Siit saab järeldada, et vajaduste hindamise protsessi saaks muuta tõhusamaks, nii et 
inimesed mõistaksid mida ja milleks tehakse, mis on nende vajadustest tulenevad eesmärgid, 
mida SRT kaudu saaks saavutada. Hindamist peaks tegema SRT spetsialist, et vältida 
topelteesmärkide sõnastamist ning teenusesaaja liigset kurnamist erinevate 
hindamisvahenditega. 

 Tegevuste eesmärgipärasust saab kõige paremini hinnata inimeste endi kogemuse põhjal ning 
spetsialistide kirjeldatu põhjal, tingimusel, et see on hästi dokumenteeritud.  Uuritud 
tegevuskavades oli eesmärkide sõnastuste kvaliteet väga erinev − sõnastused olid sageli 
mittemõõdetavad ja kirjeldasid pigem teenust või spetsialisti tegevusi, mitte oodatavaid 
muutuseid, mida need tegevused peaksid esile kutsuma teenusesaajas. SRTs seatud 
eesmärkide täitumine SRT käigus on pigem madal. Enim on nimetatud, et eesmärgid saavad 
teenuse käigus täidetud osaliselt (ptk 9.4 „SRT eesmärgipärasus“) Sekkumistegevus ise ei saa 
olla sekkumise eesmärk (ptk 10.4 „Tegevuskavade kokkuvõtete analüüs“). Eesmärk peaks olema 
ka teenusesaajale arusaadav. 

 Rehabilitatsioon peab olema jõustav ja väikeste eesmärkidega, mida rohkem inimene edu 
rehabilitatsioonil kogeb, seda rohkem annab see lootust ja toetab taastumist.    

 Andmed peavad olema teenusekorraldajale, teenuseosutajale ja teenusesaajale 
arusaadavad, et ta oskab nendega midagi peale hakata (ptk 10.2 “Teenuseosutajate 
perspektiiv”).  

 Intervjuudest ja asutuste telefoniküsitluse andmetest ilmnes, et reaalelus toimuva monitoorimist 
ei toimu. Asutused ise hindavad kohapeal teenuse kvaliteeti, kuid see on väga erinevatel alustel 
tehtud. Tekstina kirjutatud teenuse osutamise kirjeldus peegeldab pigem teenusepakkuja 
kirjaoskust kui seda, kuidas teenus mõju avaldas. Vajalik on võtta kasutusele konkreetsemad 
teenust kirjeldavad standardid, mis on aga piisavalt laiad, et ei kitsendaks spetsialistide tööd. 
Vajalik on kasutusele võtta SRT hindamiseks mõõdikud (vt nt lisad 13−15).  

 Teenusesaajast sõltub väga palju! Teenuse mõju ja tulemuslikkus sõltub otseselt sellest, kes 
teenusesaajaga tegeleb. Tähtis on kontakt teenusepakkujaga. Seetõttu võiks kaaluda 
teenusepakkujate (spetsialistide) hindamist (nt INSPIRE küsimustiku kaudu).  

 Spetsialistide töö varieerub suures ulatuses. Aitaks õppeprogrammide kaasajastamine 
ülikoolides. Rehabilitatsioon peaks olema osa tervise- ja sotsiaalvaldkonna põhiõppest.   

11.3. Mõju  
 Mõju terviklikuks hindamiseks on andmed puudulikud. Kuivõrd inimeste funktsioneerimise 

kohta ei ole andmeid süstemaatiliselt kogutud, siis registriandmete põhjal ei saa hetkel kuigi 
täpselt hinnata, kui suur on olnud SRT mõju SRT saanutele. Intervjuude põhjal saab anda 
kvalitatiivse ülevaate inimeste endi kogemustest ja spetsialistide arvamustest. Neist tulenevalt 
on SRT Eestis vajalik teenus, millel on pigem positiivne mõju. Probleemina näevad spetsialistid 
seda, et teenusesaajate profiil on väga heterogeenne ning väga sügava puudega inimeste puhul 
ei peaks SRTd pigem pakkuma vaid kaaluma teiste toetavate teenuse pakkumist (nt 
habilitatsioon vm).  

 Intervjuudest ilmnes positiivne mõju sotsiaalsusele: inimesed tunnetavad, et saavad 
igapäevakeskkonnast välja ja saavad „puhkama“ minna. Väga positiivselt suhtutakse 
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spaateenustesse, kuid nende teenuste mõju on pigem lühiajaline ning ei eelda teenusesaaja 
enda sisemist motivatsiooni muutusteks.  

 SRT „ampsu“ kestus (majutusteenusega) on pigem liiga lühike, harjutuste mõju tekib pikema aja 
jooksul. Teenusesaajad aga üksinda harjutuste tegemist koduses keskkonnas ei jätka (pärast 
teenust).  

 Mõju võib olla ka negatiivne – perele. Hoolduskoormus suureneb.  
 Intervjuudest ilmnes, et hoolduskoormus väheneb vaid teenusel olemise aja võrra (st hooldaja 

saab päevas tunni vaba aega). Hoolduskoormus pigem ei vähene, kuid võib paraneda hooldaja 
vaimne seisund – nt pereteraapia abil.  

 Selle uuringu raames uuritud tegevuskavade põhjal ei ole võimalik hinnata tegevuskavade 
eesmärkide täitmist ja seega ka mõju. RFK võib olla hea viis SRT mõju hindamiseks. Käesolevalt 
aga pole RFK koodid veel kasutusel nii, et neid kasutada saaks. Kuna RFK ise ei ole mõõdik vaid 
klassifikatsioon, siis tuleks võtta kasutusele mõõdikud, mis tuginevad RFKle või kasutada RFKd 
lisavahendina valideeritud mõõdikute kõrval (vt nt lisad 13−14).  

 Teenuseosutajad toovad välja, et teenuse osutamisel kulub väga palju aega paberite 
täitmisele ja see ei ole võrdväärses suhtes otseselt kliendile kuluva ajaga (ptk 10.2 
„Teenuseosutajate perspektiiv”). 

11.4. Kuluefektiivsus 
 Inimeste endi hinnang on tähtis tegelike kulude näitaja – kuivõrd tehti tegevusi nii, et need 

vastasid teenuse kirjeldusele (nt 1 tunnine vastuvõtt kestis 1 tund, mitte 15 min).  
 Madala tunnihinna tõttu võivad spetsialistid olla sunnitud seansside kestuseid lühendama, 

mistõttu teenuse kvaliteet kannatab. 
 Maakondade vahel toimub palju liikumist – mõnede inimeste teenusele sõitmise kulud (ajakulu, 

hooldaja kulu, transpordi organiseerimine jm) ületavad kasu, mida teenuselt saadakse.  
 Grupiseansid on kuluefektiivne viis teenuse osutamiseks, kuid ei võimalda individuaalset 

lähenemist, mistõttu võib mõju olla madal.  
 SRT pakkujad sõltuvad SKA rahastusest, mis ei pruugi katta kõiki meeskonna töös hoidmiseks 

vajalikke kulutusi. Lihtsam on teenust pakkuda suurematel asutustel, mille põhitegevusala ei ole 
SRT osutamine.  

 Teenuse pakkumisel on tähtis võimaldada (kiiret) liikumist teenuselt teenusele. Näiteks kui SRTl 
selgub, et inimene on valmis tööturule asuma, siis võiks ta „ümber lülituda“ TRTle. See hoiaks 
kokku spetsialistide ja teenuse konsultantide ajakulu ja muid ressursse.  

 SRT raames pakutavate spetsialistiteenuste hinnad on madalad. Madal tunnihind võib 
mõjutada pakutava teenuse kvaliteeti. Seega, SRT kulu riigile ja spetsilistide perspektiivi 
samaaegselt arvestades saab järeldada, et kuigi SRT on riigile näiliselt kulukas tegevus, siis 
teenuse kvaliteedi tõstmiseks tuleks kaaluda SRT korralduse ja rahastusskeemi muutmist nii, et 
paraneks teenuse tulemuslikkus läbi kvaliteetsema teenuse pakkumise (ptk 9.6 „SRT 
kuluefektiivsus ja korraldus”). 

 Meeskonnale on SRT osutamine koormav administratiivselt, eelkõige dokumentatsiooni 
täitmine, kvaliteetse klienditöö ja individuaalse lähenemise ettevalmistamine (ptk 10.2 
„Teenuseosutajate perspektiiv”; ptk 10.3 „Teenusesaajate perspektiiv”). 



 

141 
 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse tulemuslikkuse hindamine 

11.5. Koondhinnang tulemuslikkusele ja 
soovitused edaspidiseks 

Uuringust ilmnes, et SRT tulemuslikkust on väga keeruline mõõta. Kõige tähtsamaks osaks 
tulemuslikkuse mõõtmisel saab pidada teenuse eesmärki. Kui pole eesmärki, siis mida tuleks mõõta? 
SRT on olnud asjakohane mõnede teenusesaajate jaoks. SRT mõju on olnud positiivne mõnede 
teenusesaajate jaoks ning eesmärke on seatud ning neid saavutatud samuti mõnedel juhtudel. Kuid, 
selleks, et mõju oleks ühtlasem ja seda saaks mõõta, tuleks tulevikus kaaluda SRT sihtrühma 
definitsiooni muutmist, nt kõigile puuetega ja psüühikahäiretega inimestele, kellel on vajadus 
iseseisva toimetuleku toetamise järele ja kes on valmis teenusel osalema – nt sügava puudega 
inimesed ei pruugi sellisel juhul enam sihtrühma sobituda, tuleks hinnata SRT mõju osana teenusest, 
suurendada teenuse paindlikkust, kaaluda habilitatsiooni kui eraldiseisva teenuse võimaldamist (kas 
SRT kõrval või SRT osana), kasutada standardiseeritud mõõtevahendeid, suurendada klientide 
teadlikkust SRTst ning ühtlustada SRT kvaliteeti piirkonniti ja spetsialistide vahel (koolituste ja 
mõõdetavate SRT kvaliteedi näitajate kehtestamise kaudu).    

Soovitused 

SRT andmed, mõõdikud ja infoedastus: 

 Ühine andmebaas ja koduleht SRTle ja TRTle, mis hõlbustaks infovahetust ja aitaks klientidel (ja 
spetsialistidel) mõista teenuste (erinevat) sisu. Andmete kvaliteedi tõstmine. D-osade kvaliteedijuhis 
ja kontroll ning vastavad koolitused.  

 Hindamisega seotud andmed peaksid liikuma kõigi osapoolte vahel sujuvalt. Soovitatav on luua 
ühine andmebaas, mis on seotud ka tervihoiusüsteemi andmetega, et ei toimuks dubleerivat 
hindamist või infokadu.  Kui inimene liigub taastusravilt üle SRTle – peaks taastusravi käigus 
tehtu olema teada ka SRT spetsialistidele, et töö jätkuks sujuvalt.  

 Kui Eestis hakkab kasutusel olema RFK kõigis haiglates ja rehabilitatsioonikeskustes, siis tuleks 
SRT osutajatele ja teistele SRTga seotud osapooltele (sh rehabilitatsioonis mitte töötavad arstid 
ja õed) pakkuda põhjalikku RFK koolitust, et tagada võimalikult ühtlane teadmine RFKst ja selle 
rakendamisest. RFKd tuleks rakendada kogutud andmete kodeerimise vahendina, mitte 
mõõdikuna. Headeks valideeritud mõõtevahenditeks on näiteks INSPIRE ja CCRQ.  

 Kohustuslik täita kokkuvõte teenuse kohta veebis, muuta andmete kogumise struktuuri – lisada 
valikvastustega küsimused vigade vältimiseks ja vastamise ning analüüsi hõlbustamiseks. Mõju 
mõõtevahendite (küsimustike kasutamine).  

 Kliendikogemuse (mitte rahulolu) küsimustiku kasutamine võiks olla osa SRTst. Kõik kliendid võiksid 
täita tagasiside küsimustiku pärast teenuse saamist. 

 Teenusesaaja teenusel osalemise motivatsiooni hindamine peaks olema osa teenuse vajaduse 
hindamisest. Kaardistada ja arvestada SRT raames ka teenusesaajate tugevuste ja 
motivatsiooniga. Kui motivatsioon iseseisvat toimetlekut parandada on madal ja soov teenusel 
osaleda kesine, tuleks esmalt tegeleda sellega (nt suunata psühholoogi vastuvõtule). Teenust 
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võiks pakkuda kulude kokkuhoiu mõttes neile, kes on selleks valmis. Võib kaaluda nö 
prooviperioodi sisseviimist SRT saamise protsessi, mis võib luua motivatsiooni osalemiseks.  

 Selgem infoedastus teenusesaajatele. Teenusesaajatele, kes teenusele nö ei pääse või ei 
kvalifitseeru tuleks selgemini ja lihtsate sõnadega põhjendada, miks nad teenust ei saa või enam 
ei saa. Võimalusel tuua põhjenduses ka välja jätkuteenused, millele teenusesaaja võiks 
kvalifitseeruda ja võimalusel ka nimetada tegevused, mida teenusesaaja selleks tegema peab 
või kelle poole pöörduma. Tuleks küsida tagasisidet (nt lühike ja lihtsate küsimustega 
küsimustik) kõigilt, kes on teenust taotlenud taotlusprotseduuri kohta, et seda oleks tulevikus 
võimalik muuta paremaks.  

 SKA ootuste mõistmiseks ning SKA ja teenuseosutajate omavahelise suhtluse hõlbustamiseks võiks 
abiks võiks olla näiteks regulaarsest infokirjast või foorumist (veebilehel), millele oleks ligipääs kõigil 
SRTd pakkuvatel spetsialistidel (mitte ainult asutused esindajatel), kus kirjeldataks regulaarselt lihtsas 
keeles teenuse sisu, SKA ootuseid teenuseosutajatele, meenutataks SRT laiemat eesmärki, kus oleks 
võimalik suhelda SKAga, küsida ja arutleda teenusega seotud probleemide ja lahenduste üle. 

SRT struktuur ja sisu: 

 Kaaluda prooviperioodi sisseviimist SRTs. Miks? Nii saab täpsemalt inimest suunata õigele 
teenusele (SRT või TRT) lähtudes vajadusest, pikas perspektiivis aja- ja ressursikulu kokkuhoid.  

 SRT peaks jääma kompleksteenuseks. (Mitme spetsialisti koostöö.) 
 SRT ja TRT vaheline liikumine võiks olla paindlik, vajadusest lähtuv. 
 Kliendi SRT päeviku kasutuselevõtmine, mis aitaks kliendil pidada järge teenusetundide, teenuse 

sisu, tegevuste ja muu kohta. Sama päeviku formaat võiks olla kasutusel kõigis asutustes 
ühtmoodi.  

 Lähedaste jõustamine peaks olema eraldiseisev alamteenus SRT sees. Seda tuleks senisest enam 
soodustada, võiks kaaluda lähedaste jõustamise alamteenuse nimetamist või juhise koostamist, 
kuidas ja miks tuleks lähedasi SRTsse kaasata.  

 Võimaldada SRT meeskondadel vabalt arendada ja pakkuda vajaduspõhiselt SRT alamteenuseid 
või laiendada SRT alamteenuste repertuaari SKA poolt määratletud laiemas raamistikus, nii et 
need toetaks klienti. Näiteks: lähedase jõustamine, kodune treening, habilitatsioon vm. Kui 
praegu on spetsialistid sunnitud valima olemas olevate koodide seast sobivaima, siis võib 
juhtuda, et pakutud teenuse sisu ja koodi kirjeldus ei ole vastavuses. Võimaldades 
meeskondadel kirja panna tegelikult tehtud tegevused aitaks saada realistlikuma ülevaate 
teenuse sisust. Siin omab väga tähtsat rolli dokumentatsioon (kõik tegevused peaksid olema 
selgelt loetletud) ja SKA poolt korraldatav teenuse sisu ja kvaliteedi kontroll. 

 Kui pakkuda SRT raames edasi ka habilitatsiooni teenust, tuleks see täpsemalt defineerida. 
Sügava puudega inimestele ei peaks pakkuma SRTd praegusel kujul. Kuna aga puudub vastav 
teenus, siis on hetkel SRT parim alternatiiv. 

Hindamine, eesmärkide seadmine ja tulemuslikkuse mõõtmine: 

 Teenuse vajaduse jätkuvat hindamist teha regulaarselt teenuse jooksul (nt iga kuue kuu tagant) 
– ühtmoodi kõigil. Seda võiks teha teenuseosutaja koos SKA teenuse konsultandiga ning kliendi 
osalusel, standardiseeritud  meetodil ühtmoodi kõigis asutustes. See võib olla ka vestluse 
vormis, kuid vestlus peaks olema struktureeritud ning tulemused täpselt kirjeldatud. Jätkamise 
või mittejätkamise põhjus selgelt välja toodud (nt valikvastuste loetelust valida sobiv).  Teenuse 
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konsultandi kaasamine siinkohal aitaks ära hoida olukorda, kus teenuseosutaja hoiab kliente 
enda juures, isegi kui neil teenuse järele vajadust enam pole.  

 Teenuse vajaduse hindamisprotseduur vajab ühtlustamist. Teenuse konsultantide jätkuv 
regulaarne koolitamine võiks tagada sarnase arusaamise hindamisprotseduurist erinevates Eesti 
piirkondades. Vajaduste hindamine peaks sisaldama ka hooldaja vajaduste hindamist, mis on 
otseselt seotud hooldatava iseseisva toimetuleku toetamisega.  

 Eesmärgid sõnastada lihtsas keeles, kliendi enda ja teenuseosutaja osalusel.  
 SMART eesmärgid: spetsiifilised, mõõdetavad, saavutatavad, realistlikud ja ajaliselt piiritletud. 

Leida võimalusi spetsialistide järjepidevaks koolitamiseks eesmärkide sõnastamisel, et need 
oleksid täpsed, mõõdetavad, omistatavad konkreetsele inimesele, realistlikud ja ajastatud. 

Tulemuslikkuse hinnanguid tuleks registreerida ühtmoodi iga teenusel osalenud inimese kohta, et 
hiljem hinnata teenuse kui terviku tulemuslikkust, arvestades sealjuures ka kulusid ja teisi tegureid. 
Ka iga klient ise peaks saama tagasisidet oma teenusel osalemise tulemuslikkuse ja edusammude 
kohta (teenuse vältel kui ka teenuse lõpus) ning see peaks olema selgelt ja mõõdetavalt sõnastatud 
ka teenuse kokkuvõtetes. Praegu saavad kliendid tagasisidet ebaühtlase kvaliteediga. Üheks 
võimaluseks on tulemuslikkuse hinnangud siduda otseselt RFK-ga, kasutada koode ühe osana 
tulemuslikkusest, selgitada seda ka lihtsas keeles kliendiel. Lisaks peaks jääma võimalus spetsialistidel 
vaba tekstina kirjeldada tulemusi, kuid rõhuasetusega kliendi saavutustel, mitte tegevustel, mida 
kliendile pakuti.Kuluefektiivsuse ja kvaliteedi tõstmine: 

 D-osade kvaliteedikontroll: näidiste koostamine ja tagasiside andmine, et parandada 
kokkuvõtete tehnilist ja sisulist kvaliteeti. Kõkide asutuste D-osad peaksid olema võrreldavuse 
jaoks sama struktuuriga (soovitatav luua selleks veebipõhine vorm, mis sisaldaks ka 
valikvastustega küsimusi).  

 Teenuse tunnihindade vastavusse viimine turuhindadega, et motiveerida andekaid spetsialiste 
rehabilitatsiooniteenust pakkuma.  

 Teenuse vajaduse hindamine peaks toimuma koos teenusesaaja, teenuseosutaja ja teenuse 
konsultandiga. Kõik kolm osapoolt peaksid hindamisprotsessist ja selle tulemusest ühtviisi aru 
saama. Selleks peaksid hindamisel osalema kõik osapooled.  

 Jagada regulaarselt meditsiinitöötajatele (perearstid, õed, eriarstid) infot SRT kohta. Soodustada 
läbi teadlikkuse tõstmise sujuvamat liikumist teenuselt teenusele.  

 Leida võimalusi teenuseosutajate olukorra ühtlustamiseks. Näiteks teatud eelvaliku läbimine 
teenusele suunamisel, et teenusesaaja leiaks just talle vajaliku spetsialiteediga SRT spetsialisti, 
tema vajadustele vastavas kohas. Vaba valik kõigi teenuseosutajate seast võib viia olukorrani, 
kus inimesed ise eelistavad nt spaa-tegevusi pakkuvaid asutusi, isegi kui need tegevused ei ole 
otseselt seotud inimese eesmärkide saavutamisega.  

 Leida võimalusi SRT saajatele teenuskoha valimise eelselt võimalike teenusekoha valikuga 
kaasnevate hüvede ja takistuste tutvustamist, et need vastaksid paremini nende vajadustele. 

 Kaaluda erinevate rahastusmudelite lisamist SRT hetkel toimivale tunnipõhisele rahastusele, et 
tõsta teenuseosutajate motivatsiooni ja leida võimalusi ka  dokumentide täitmisele kuluva aja 
rahastamiseks, et seda tööd ei tehtaks klientidele teenuseks mõeldud ajast. See aitaks tõsta 
kokkuvõtete kvaliteeti.  

 SRT rahaline maht peaks tulenema vajadustest, mitte olema ühtmoodi fikseeritud kõigi jaoks. 
Soovitatav oleks mitte seada ajalist ega rahalist limiiti vaid lähtuvalt SRT vajaduse hindamisest 
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määratleda summa, mida inimene SKAlt taotleb. SKA võib taotluse rahuldada või mitte, 
arevestades sealjuures rahalisi võimalusi taotlust rahuldada. Tähtis, et inimesed saaksid teenust 
vajaduspõhiselt, mitte kõigile ühtmoodi fikseeritud mahus. Lähtuda põhimõttest: pigem 
vähematele kuid kvaliteetselt ja positiivse mõjuga kui kõigile ebakvaliteetselt ja vähese mõjuga.  

 Teenuse konsultandi roll tuleks täpsemalt läbi mõelda – kas teenuse konsultandi ülesanne on 
toetada klienti, lähedast ja ka teenuseosutajat teenuse läbimise ajal? Kas teenuse konsultant 
peaks hindama teenuse kokkuvõtete kvaliteeti või peaks seda tegema keegi teine? Millistest 
kriteeriumidest lähtuvalt? Kas teenuse konsultant peaks aitama kliendil valida sobivaimat 
asutust, kus teenust saada (lähtuvalt kliendi vajadustest ja eesmärkidest)? Millised on teenuse 
konsultandi koolitusvajadused, et oma tööd hästi teha? 

 Soovitatav on soodustada partnerlussuhet teenuse konsultantide ja teenuseosutajate vahel – 
kvaliteedi kontrollimine kui osa positiivsest partnerlussuhtest.    
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(ERALDI FAILIS)  

LISA 8. EETIKAKOMITEE 
TAOTLUS (ERALDI FAILIS) 

LISA 9. REGISTRIANDMED 
(ERALDI FAILIS) 

LISA 10. INTERVJUUDE 
ANONÜMISEERITUD 

KOKKUVÕTTED (ERALDI 
FAILIDES) 
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LISA 11. TULEMUSLIKKUSE 
ANALÜÜSI KOKKUVÕTE 

(INFOLEHT EESTI JA INGLISE 
KEELES) (ERALDI FAILIS) 
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LISA 12. REHABILITATSIOONI 
LIIKIDE JA SOTSIAALSE 

REHABILITATSIOONI 
KÄSITLUSE SKEEM 
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LISA 13. SRT OSUTAJATE 
INTERVJUUDE VALIM 

 

  

Nr Asutus Vorm Maakond Maht 
(mitu 
inimest 
2019) 

Miks valime? Kas intervjuud 
juhi ja 
spetsialistiga 
tehtud (20.01.21 
seisuga)?  

1 Benita Kodu AS AS Harjumaa 207 (10 
last) 

Laiem profiil erinevaid 
kliente. Täiskasvanud. 

JAH 

2 Haapsalu 
Neuroloogiline 
Rehabilitatsioo
nikeskus 

SA Läänemaa 27 (18) Väiksem maht, aga palju 
spetsialiste, võimalus teha 
koostööd taastusravi 
spetsialistidega. 

JAH 

3 Tallinna Vaimse 
Tervise Keskus 

Tallinn
a linn 

Harjumaa 269 (1) Suured mahud 
(täiskasvanud). Esindab 
Tallinna. 

JAH 

4 Tartu Vaimse 
Tervise 
Hooldekeskus 

SA Tartumaa 60 Väiksemad mahud, palju 
raskema puudega 
(vaimupuudega) inimesi. 

JAH 
 

5 Dorpat Tervis OÜ Tartumaa 329 (270) Esindab Tartut. Sihtrühmas 
nii täiskasvanud kui lapsed.  

JAH 

6 Pärnu Haigla  SA Pärnumaa 305 (214) Esindab Pärnut. JAH 
7 Narva 

sotsiaaltöökesk
us 

Narva 
linn 

Ida-Virumaa 58 (21) Venekeelset elanikkonda 
esindav asutus.  

JAH 

8 Värska 
Sanatoorium 

AS Võrumaa 635 (184) Eesti suurim SRT maht 
(2019 a). 

JAH 
 

9 Saaremaa 
puuetega 
inimeste koda 

MTÜ Saaremaa 68 Esindab Saaremaad. JAH 

10 Heaolu ja 
Taastumise 
Kool 

MTÜ Järvamaa 181 (46) Psüühikahäirega pigem, 
mitmes piirkonnas. Teevad 
üritusi jne. Mobiilne 
teenus. 

JAH 

11 Jõgeva haigla SA Jõgevamaa 62 (45) Teadaolevalt on vähe 
spetsialiste tööl, saab 
uurida, millised on selle 
plussid ja miinused  

JAH 

12 Varajase 
Kaasamise 
Keskus 

OÜ Valgamaa 123 (105) OÜ. Lõuna-Eesti. Otepääl 
tegutsev asutus.  

JAH 
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LISA 14. KLIENDIKESKSE 
REHABILITATSIOONI 

KÜSIMUSTIK 
Selleks, et mõõda SRT kvaliteeti ja mõju igale kliendile, võiks kõikidelt klientidelt ühtmoodi küsida 
SRT läbimise järgselt tagasisidet saadud teenusele. Tagasiside peaks olema standardiseeritud vormis. 
Mitmetes riikides (sh Saksamaal, Austraalias, Kanadas) on kasutusel rehabilitatsiooni kliendikesksust 
hindav küsimustik (client-centered rehabilitation questionnaire, CCRQ), mille ingliskeelse versiooni 
reliaablust ja valiidsust on hinnatud mitmete uuringutega (nt Kõrner, 201753, Cott jt., 200654, Fisher 
jt., 202055 jne). Uuringu autoritele teadaolevalt ei ole seda veel eestindatud. Tegemist on ühe 
võimaliku mõõtevahendiga, mida saaks täiendavalt rakendada SRT hindamisel tulevikus. See on 
põhjalikult välja töötatud instrument, mitte kliendi rahuolu küsimustik.  

CCRQ küsimustik on vabalt kättesaadav ja tasuta kasutatav instrument, mis koosneb kokku 33 väitest 
ning see on loodud ja seda on hinnatud rehabilitatsiooniklientidel. Kõikidele väidetele saab vastata 
viie-pallisel skaalal täielikust nõustumisest kuni täieliku mittenõustumiseni. Juhendis on soovitatud 
küsida vajadusel küsimustele vastamisel kõrvalist abi, juhul kui seda on tarvis. Tähtis on, et klient 
täidaks küsimustiku iseenda kohta (või vastaks küsimustele enda kohta, kui ei ole võimeline ise 
lugema või kirjutama) nii nagu tema oma teenuse kogemust tunnetas.  

Selleks, et küsimustikku Eestis kasutada, tuleks see eestindada. Adapteerimisprotsess peaks hõlmama 
edasi-tagasi tõlkeid ning valiidsuse ja reliaabluse näitajate testimist sihtrühmal.  

 

                                                   
53 Körner, M., Dangel, H., Plewnia, A., Haller, J., & Wirtz, M. A. (2017). Psychometric evaluation of the Client-Centered 
Rehabilitation Questionnaire (CCRQ) in a large sample of German rehabilitation patients. Clinical rehabilitation, 31(7), 
926-935. 
54 Cott, C. A., Teare, G., McGilton, K. S., & Lineker, S. (2006). Reliability and construct validity of the client-centred 
rehabilitation questionnaire. Disability and rehabilitation, 28(22), 1387-1397. 
55 Fisher, M., Pryor, J., Capell, J., Alexander, T., & Simmonds, F. (2020). The psychometric properties of a modified 
client-centred rehabilitation questionnaire in an Australian population. Disability and rehabilitation, 42(1), 122-129. 
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LISA 15. TEENUSEL OSALEMISE 
JA TAASTUMISE KOGEMUSE 
KÜSIMUSTIK (INSPIRE PIKK 

VERSIOON) 
Küsimustik hindab inimese isiklikku kogemust ja vajadusi ning nende vajaduste saavutamist 
spetsilistide abil. INSPIRE on kasutusel näiteks UKs ja Rootsis (WIlliams jt., 2015, Schöp jt., 2015).56 
Seda küsimustikke ei ole veel eestindatud. Selleks, et küsimustik oleks Eestis kasutatav tuleks teha 
edasi-tagasi tõlked ja testida seda sihtrühmal.  

Küsimustiku täidab teeusesaaja enda ja ühe konkreetse spetsialisti kohta pärast teenuse saamist. 
Inimene vastab esmalt oma hoiakute ja vajaduste kohta, nt kuivõrd tähtis on Sinu jaoks, et teised 
inimesed Sind toetaksid: jah/ei. Kui vastus on „jah“, tuleb täpsustada, kuivõrd konkreetne teenust 
pakkunud spetsialist aitas Sul seda saavutada.   

 

 

                                                   
56 Williams, J., Leamy, M., Bird, V., Le Boutillier, C., Norton, S., Pesola, F., & Slade, M. (2015). Development and 
evaluation of the INSPIRE measure of staff support for personal recovery. Social psychiatry and psychiatric 
epidemiology, 50(5), 777-786. 

Schön, U. K., Svedberg, P., & Rosenberg, D. (2015). Evaluating the INSPIRE measure of staff support for personal 
recovery in a Swedish psychiatric context. Nordic journal of psychiatry, 69(4), 275-281. 
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LISA 16. NÄIDE SRT KOHTA 
KOGUTAVATE ANDMETE 

VÕIMALIKUST STRUKTUURIST 
JA TUNNUSTEST 

 

TUNNUS KATEGOORIAD MÄRKMETE 
TEGEMISE 
VÕIMALUS 

SRT peamine eesmärk 
(teenusesaaja, teenuse 
konsultandi ja SRT meeskonna 
ühiselt määratletud hinnang) – 
teenuse alguses 

Soodustada iseseisvat toimetulekut enda 
igapäevase funktsioneerimise mõnes valdkonnas 
(organismi funktsioonid) 

 

 Soodustada iseseisvat toimetulekut enda kehaga 
(organismi struktuurid)  

 

 Soodustada iseseisvat toimetulekut 
igapäevategevustes (tegutsemine) 

 

 Soodustada iseseisvat toimetulekut ühiskonnas 
osalemisel (osalemine) 

 

Hinnang püstitatud eesmärgi 
täitumisele (teenusesaaja ja 
meeskonna koos pandud 
hinnang) – teenuse lõpus 

1 – eesmärki ei täidetud üldse  

 2 – eesmärk täideti väga vähesel määral  
 3 – eesmärk täideti keskmisel määral  
 4 – eesmärk täideti suurel määral  
 5 – eesmärk täideti täielikult  
Iseseisva toimetuleku algtase 
(hindaja eksperthinnang enne 
teenust) 

1 – Väga halb, ei tule üldse iseseisvalt toime, vajab 
pidevalt kõrvalist abi 

 

 2 – Pigem halb, vajab mõningast kõrvalist abi  
 3 – Keskmine, vajab aeg-ajalt kõrvalist abi  
 4 – Pigem hea, tuleb enamasti iseseisvalt toime  
 5 – Väga hea, tuleb alati iseseisvalt toime  
Iseseisva toimetuleku lõpptase 
(pärast teenust) 

1 – Väga halb, ei tule üldse iseseisvalt toime, vajab 
pidevalt kõrvalist abi 

 

 2 – Pigem halb, vajab mõningast kõrvalist abi  
 3 – Keskmine, vajab aeg-ajalt kõrvalist abi  
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 4 – Pigem hea, tuleb enamasti iseseisvalt toime  
 5 – Väga hea, tuleb alati iseseisvalt toime  
SRT täpsustatud eesmärgid 
(RFK funktsioonide järgi) 

RFK koodid alguses   

 RFK koodide oodatav väärtus SRT lõppedes   
 RFK koodide tegelik väärtus SRT lõppedes  
Teenusesaaja enda hinnang 
(algtase) iseseisvale 
toimetulekule 

1 – Väga halb, ei tule üldse iseseisvalt toime, vajan 
pidevalt kõrvalist abi 

 

 2 – Pigem halb, vajan mõningast kõrvalist abi  
 3 – Keskmine, vajan aeg-ajalt kõrvalist abi  
 4 – Pigem hea, tulen enamasti iseseisvalt toime  
 5 – Väga hea, tulen alati iseseisvalt toime  
Teenusesaaja enda hinnang 
(lõpptase) iseseisvale 
toimetulekule 

1 – Väga halb, ei tule üldse iseseisvalt toime, vajan 
pidevalt kõrvalist abi 

 

 2 – Pigem halb, vajan mõningast kõrvalist abi  
 3 – Keskmine, vajan aeg-ajalt kõrvalist abi  
 4 – Pigem hea, tulen enamasti iseseisvalt toime  
 5 – Väga hea, tulen alati iseseisvalt toime  
Haigusteadlikkus (arusaamine 
on terviseseisundist ja selle 
võimalustest ja piirangutest) 

Haigusteadlikkuse küsimustiku või vestluse kaudu 
antud hinnang (nt teenuse konsultandi 
numbriline hinnang 1-väga madal 
haigusteadlikkus, 2-pigem madal 
haigusteadlikkus, 3 – keskmine haigusteadlikkus, 
4 – pigem kõrge haigusteadlikkus, 5 – väga kõrge 
haigusteadlikkus) 

 

Teenusesaaja enda hinnang 
SRT kasulikkusele iseseisvuse 
toimetamisel (pärast teenuse 
saamist) 

1 – SRTst ei olnud üldse kasu  

 2 – SRTst oli veidi kasu  
 3 – SRTst oli keskmiselt kasu  
 4 – SRTst oli üsna palju kasu  
 5 – SRTst oli väga palju kasu  
SRT tulemus (kliendi kogemus) CCRQ skoorid  
SRT tulemus (kliendi kogemus 
ja hinnang teenusele) 

INSPIRE skoorid  
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LISA 17. INTERVJUEERITUD 
TEENUSESAAJAD 

I.  SRTd saanud (32) 

PENSIONIEALINE PUUDEGA (8) 
Piirkond Sugu Vanus Kus? Kuidas? Keel Eestkoste Märkused 
Tartu N 69 Kohapeal eesti     
Viljandi N 73 Kohapeal eesti     
Räpina M 68 Kohapeal eesti   Juures oli 

õde! 
Viljandi N 67 Telefon eesti     
Türi N 66 Kohapeal eesti     
Valga N 67 Kohapeal eesti     
Pärnu M 69 Kohapeal eesti   Juures oli 

abikaasa! 
Pärnu N 73 Kohapeal eesti     

TÖÖEALINE PUUDEGA (8) 
Pärnu  M 61 Kohapeal eesti     
Tartu M 65 Telefon eesti     
Valga N 47 Telefon eesti     
Kohtla-Järve N 62 Kohapeal vene     
Tallinn N 61 Telefon vene     
Tallinn M 52 Kohapeal vene   Juures oli 

abikaasa! 
Tartu N 54 Telefon vene     
Narva M 55 Kohapeal vene     

TÖÖEALINE PSÜÜHIKAHÄIREGA (8) 
Pärnu N 58 Kohapeal eesti     
Tartu N 49 Telefon eesti     
Paide M 62 Kohapeal eesti   Juures oli 

abikaasa! 
Tartu N 45 Kohapeal eesti EHK, 

eestkostja 
vald 

  

Valga M 57 Kohapeal eesti     
Tallinn N 39 Kohapeal eesti     
Valga M 51 Kohapeal eesti     
Viljandi N 42 Kohapeal eesti   Juures oli 

ema! 
TÖÖEALINE VÄHENENUD TÖÖVÕIMEGA (8) 

Pärnu N 65 Kohapeal eesti     
Võru M 45 Kohapeal eesti     
Võru N 61 Kohapeal eesti     
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Viljandi N 44 Kohapeal eesti   Juures oli 
abikaasa! 

Tartu M 58 Kohapeal eesti     
Tartu N 38 Kohapeal eesti     
Kohtla-Järve M 66 Kohapeal vene EHK, 

eestkoste EI 
  

Tallinn M 64 Kohapeal eesti     
  

II.  SRTle hinnatud; SRTd mittesaanud (16) 

PENSIONIEALINE PUUDEGA (4) 
Tartu N 70 Kohapeal eesti     
Põhi N 67 Kohapeal vene     
Ida  N 67 Telefon vene     
Tallinn N 70 Kohapeal eesti     

TÖÖEALINE PUUDEGA (4) 
Jõgeva N 60 Kohapeal       
Tallinn N 60 Kohapeal       
Tallinn N 57 Veebis eesti     
Ida N 52 Telefon vene     

TÖÖEALINE PSÜÜHIKAHÄIREGA (4) 
Põhi N 41 Telefon vene     
Ida M 30 Telefon vene     
Põhi N 52 Telefon vene     
              

TÖÖEALINE VÄHENENUD TÖÖVÕIMEGA (4) 
Ida M 52   vene     
Kesk M 49         
Tallinn M 35         
Ida  N 65 Telefon  vene     

  

III.  SRTle mitte hinnatud, SRTd mittesaanud 

PENSIONIEALINE PUUDEGA (4) 
Kesk M 73 Kohapeal Eesti   Juures oli 

abikaasa! 
Viljandi N   Kohapeal eesti     
Saaremaa M 79 Kohapeal eesti     
Valga M 68 Kohapeal vene     

TÖÖEALINE PUUDEGA (4) 
Türi M 55 Kohapeal eesti     
Koeru N 43 Kohapeal eesti EHK, 

eestkoste EI 
  

Tartu N   Kohapeal eesti     
Rapla M 24 Kohapeal eesti     

TÖÖEALINE PSÜÜHIKAHÄIREGA (4) 
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Võru M 50  Kohapeal eesti     
Kohtla-
Järve 

M 45 Kohapeal eesti     

Paide N 32 Kohapeal       
Viljandi N  Telefon eesti     

TÖÖEALINE VÄHENENUD TÖÖVÕIMEGA (4) 
Jõgeva M 53 Kohapeal eesti     
Tartu N 50  Kohapeal eesti     
Rapla M   Kohapeal eesti     
Saaremaa N 52 Kohapeal eesti    
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LISA 18. INTERVJUUDES 
OSALENUD KORRALDAJAD-

EKSPERDID 
NR Eksperdi nimi Asutus, mida esindab Miks valime? 
1. Ulvi Mölder Töötukassa Pikaajaline kogemus 

rehabilitatsiooniteenuste valdkonnas, 
teadmised teistest sarnastest teenustest 
(nt Tööalane rehabilitatsioon, kaitstud 
töö).  

2. Helen Tähtvere Sotsiaalkindlustusamet   
3. Karin Hanga Töötukassa   
4. Tauno Asuja Puuetega Inimeste Koda Pikaajaline kogemus tööst puuetega 

inimestega ja nende vajaduste tundmisel. 
5. Lemme Palmet Sotsiaalministeerium   
6. Kati Karelson Sotsiaalkindlustusamet   
7. Felika Tuul Sotsiaalkindlustusamet   
8. Eva Liina Kliiman Sotsiaalkindlustusamet   
9. Sirlis Sõmer-Kull Töötukassa Pikaajaline töökogemus 

sotsiaalvaldkonnas 
10. Simone Epro Sotsiaalkindlustusamet  
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LISA 19. HAIGEKASSA 
ANDMEPÄRING 

(TÄPSUSTATUD) 
1. Edastame 500 inimese isikukoodid Haigekassale krüpteeritud kujul.  
2. Haigekassa seob tunnused isikukoodidega ja saadan meile tagasi andmed krüpteeritud kujul.  
3. Seome andmed olemas oleva andmestikuga, kustutame isikukoodid ning viime läbi analüüsi 

üldistatud kujul (st keskmised, protsendid jm).  
4. Kirjutame kokkuvõtte aruandesse. 

Tunnused, mida soovime Haigekassa registrist pärida on 2015-2020 aastate kohta eraldi (iga aasta 
kohta) teenuse (arstivisiitide) maht (st huvipakkuvad on visiitide/teenuse osutamiste kordade arvud) 
ja nende kulud aasta kohta kokku. Need teenused sisaldavad osaliselt sotsiaalse rehabilitatsiooni 
teenuse sarnaseid komponente, mistõttu on see tähtis lisainfo sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse 
mõju hindamisel. Lisaks, COVID19 testi sooritamiste arv ja, kas esines ka positiivne tulemus ainult 
2020 aasta kohta.  

Teenused, mille kohta päringu esitame on järgmised: 

3002 eriarsti esmane vastuvõtt 
3004 eriarsti korduv vastuvõtt 
3015 vaimse tervise õe vastuvõtt 
3020 eriarsti koduvisiit 
3026 koduõendusteenus 
3032 psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodil 
3033 psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodil 
3035 õe vastuvõtt 
3100 psühhiaatri vastuvõtt (alla 19 a) 
3201 eriarsti kaugvastuvõtt 
3203 psühhiatri kaugvastuvõtt aktiivravi perioodis 
3204 psühhiaatri kaugvastuvõtt toetusravi perioodis 
3206 õe iseseisev kaugvastuvõtt 
3207 vaimse tervise õe vastuvõtt 
8028 funktsioone taastav taastusravi 
8029 intensiivne funktsioone taastav taastusravi 
8030 fukntsioone toetav taastusravi (vähemalt 19 a) 
8031 funktsioone taastav taastusravi (alla 19 a) 
9001 perearsti esmane vastuvõtt 
9002 perearsti korduv vastuvõtt 
9003 perearsti profülaktiline vastuvõtt 
9004 perearsti koduvisiit 
9519 COVID19 test 

  


