
 
Rehabilitatsiooniprogrammi kokkuvõte 

 
 
Sihtgrupp: 

Lapsed vanuses 10-17 aastat (koolikohustuslikus eas), kellel on normintellekt, raske ja 
sügav puue ning kellel on diagnoositud Rahvusvahelise Haiguste Klassifikatsiooni 
alusel psüühikahäire:  
F10-19, Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired  
F 30-39, Meeleoluhäired  
F40-F49, Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired  
F50-F59, Füsioloogiliste funktsioonide häirete ja füüsiliste e. somaatiliste teguritega 
seotud käitumissündroomid  
F80-F89, Psühholoogilise arengu häired e. psüühilise arengu spetsiifilised häired  
F90-F98, Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired. 
 
Lastel on tegevusvõime arendamise vajadus Rahvusvahelise Funktsioneerimise 
Klassifikatsiooni alusel järgmistes valdkondades: d1 õppimine ja teadmiste 
rakendamine, d2 üldised ülesanded ja nõuded, d3 suhtlemine, d5 enesehooldus, d7 
inimestevaheline lävimine, e3 toetus ja suhted. Sihtgruppi kuuluvad lapsed, kes on 
varem saanud erinevaid meetmeid probleemolukorra lahendamiseks ja vajalikku 
tulemust ei ole saavutatud. Sihtgrupi suurus on ca 30 last kalendriaastas 
(Sotsiaalkindlusamet 2016). 

 
Sihtgrupi probleemid ja vajadused : 

Lastel, kellel on raske psüühikahäire ja keeruline psühhosotsiaalne olukord, on 
tavakoolis raske kohaneda ja õppetööga toime tulla ning nad vajavad järjepidevalt 
rehabiliteerivaid meetmeid, et toetada nende funktsioneerimist (st vajavad 
tegevusvõime/tegutsemise ja osaluse toetamist). 
 

Rehabilitatsiooniprogrammi eesmärk: 
Rehabilitatsiooniprogrammi eesmärk on 10-17 aastaste laste, kellel on raske ja 
püsiva kuluga psüühikahäire, hariduse omandamise korraldamine ja toetamine ning 
laste tegevusvõime ja osaluse arendamine nende igapäevases sotsiaalses 
keskkonnas. 

 
Rehabilitatsiooniprogrammis osalemise tulemusel saavutab laps parema 
kohanemisvõime ja tegevusvõime (ehk funktsioneerimise) tema jaoks olulistes 
igapäevaelu situatsioonides. Tulemuse all on peetud silmas allpool kirjeldatud 
elemente. Parem kohanemisvõime väljendub lapsel parema psüühilise tasakaalu 
säilitamise oskuses (Rahvusvahelise Funktsioneerimise Klassifikatsiooni (edaspidi 
RFK) alusel d1 õppimine ja teadmiste rakendamine, d2 üldised ülesanded ja nõuded, 
d3 suhtlemine). Laps tuleb paremini toime koolikohustuse täitmisega ja 
õppimisvaldkonnaga seotud tegevustega (RFK d2, d3). Rehabilitatsiooniprogrammis 
osalemise tulemusel muutub paremaks lapse tegevusvõime (ehk funktsioneerimisega) 
tema jaoks olulistes keskkondades nagu kool, kodu (õpilaskodu), vabaaja veetmise 
kohad (RFK d5 enesehooldus, d7 inimestevaheline lävimine). 
Rehabilitatsiooniprogrammi tegevuste tulemusel muutub last ümbritsev suhete (RFK 
e3 toetus ja suhted) ja hoiakute keskkond (RFK e4 hoiakud). 
 
 
 
 
 
 



 
Rehabilitatsiooniprogrammi peamised tegevused: 

 
  Rehabilitatsiooniprogrammil on kolm fookust ehk tegevuste gruppi 
 

 Last ümbritsev suhete ja hoiakute keskkond  

Miljööteraapia. Laste arengut soodustava füüsilise, sotsiaalse, psüüholoogilise 
keskkonna kujundamine, mis võimaldab rakendada rehabilitatsiooniprotsessis 
arendatavaid oskuseid igapäevaelusituatsioonides nii õppetöös, elukohas, teistes 
sotsiaalse suhtlemise keskkondades. 
Töö lapsevanemate ja teiste lapse jaoks oluliste isikutega, eesmärgiga soodustada 
lapse rehabilitatsiooniprogrammis omandatud oskuste säili(ta)mist keskkonnas, kuhu 
laps läheb elama, õppima peale rehabilitatsiooniprogrammi, ning eesmärgiga 
arendada lapsevanemate, teiste võrgustikuliikmete haigusteadlikkust, oskuseid 
pakkuda lapsele jätkuvalt abi ning toetust. 
 

 Õppimise valdkonnaga seotud tegevusvõime arendamine  
Indviduaalsed rehabiliteerivad tegevused eesmärgiga arendada oskuseid RFK  
d1 õppimise ja teadmiste rakendamise valdkonnas, d2 ülesannete täitmise, harjumuste 
kujundamise ja stressiga toimetuleku valdkonnas, d3 suhtlemise valdkonnas, vajaduse 
korral ka d4 liikuvuse valdkonnas (vt allpool) 
 

 Kohanemine ja tegevusvõime arendamine enesehoolduses, koduses 
keskkonnas ja lapse jaoks olulistes keskkondades  
Individuaalsed rehabiliteerivad tegevused ja grupiviisilised tegevused ning tegevused 
ümbritsevas keskkonnas, ühiskonnas eesmärgiga arendada oskuseid RFK d5 
enesehoolduse valdkonnas, d6 koduse elu valdkondades nagu eluaseme korrashoid, 
toidu, riiete, muu eluks tarviliku korrashoid ja teiste abistamine, d7 inimeste vahelise 
lävimise ja suhete valdkonnas 

 
Individuaalsed tegevused määratletakse igale lapsele rehabilitatsiooniprogrammi 
algusetapis ja nende valik sõltub, milliseid oskuseid just antud lapsel on vaja arendada (RFK 
d1-d7 valdkondadest) ja sellest, millise spetsialisti tegevused ja töömeetodid on kõige 
sobivamad lapse tegevusvõime arendamiseks.  
 
Individuaalsete rehabiliteerivate meetmete all on mõeldud järgmisi 

rehabilitatsioonispetsialistide poolseid sekkumisi: 
1. arsti individuaalteenus: käesoleva programmi mõistes lastepsühhiaater või psühhiaater 
2. psühholoogi individuaalteenus 
3. psühholoogi pereteenus 
4. tegevusterapeudi individuaalteenus 
5. sotsiaaltöötaja individuaalteenus 
6. sotsiaaltöötaja pereteenus 
7. eripedagoogi individuaalteenus 
8. eripedagoogi pereteenus 
9. logopeedi individuaalteenus 
10. õe individuaalteenus 
11. füsioterapeudi individuaalteenus 

 
Grupiviisilised tegevused rehabilitatsiooniprogrammis (tegevused väljaspool õppetööd) 

valitakse igale lapsele rehabilitatsiooniprogrammi sisenemise etapis või vahehindamise 
protsessis ja nende valik sõltub lapse kohanemisvõimest ja oskuste arendamise vajadusest. 

Grupis läbiviidavad rehabilitatsioonispetsialistide tegevused: 
1. eripedagoogi grupiteenus 
2. füsioterapeudi grupiteenus 



3. loovterapeudi grupiteenus 
4. sotsiaaltöötaja grupiteenus 

 
Kogukonnategevused. Rehabilitatsiooniprogrammis viiakse läbi tegevusi, mis aitavad lastel 

kogukonnas, elamise piirkonnas ja ühiskonnas kohaneda: 

 kultuuriasutuste külastamine (nt kino, Ahhaa keskus, muuseumid jm) 

 looduskeskkonna külastamine (looduspargid jm) 

 liikumis- ja sportlike tegevuste läbiviimise kohad (veekeskus, batuudikeskus jm) 

 lisaks on soovitav külastada kohti ja keskkondi, mis võimaldavad saada parema 
ülevaate enesearendamise võimalustest (haridusasutused edasiõppimiseks, 
huviharidus jm) 

 piirkonna tundmaõppimine 
Kogukonnategevuste läbiviimine tähendab teenuste integreerimist, st järjepidevat koostööd 
haridus- ja tervishoiuteenuste osutajatega, sh õpetajate konsulteerimine ja suunamine. 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi kestus: 

 Kestus kuni 1 aasta 
 Soovitatav tegevusperiood: september –august (õppeaasta) 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi intensiivsus : 

Rehabilitatsiooniprogrammi intensiivsuse kirjeldus (antud programmi teksti puhul tuleb 
silmas pidada asjaolu, et programmi intesiivsus sõltub asutuse töökorraldusest): 
 
Päevaprogramm – rehabiliteerivaid tegevusi viiakse läbi päevasel ajal rehabilitatsiooni- 

ja haridusasutuses ning laps ööbib kodus  
 
Ööpäevane programm (nn statsionaarne programm) - koosneb õppetööst koolis, 

päevastest rehabiliteerivatest tegevustest, mida viivad läbi rehabilitatsioonimeeskonna 
spetsialistid  ja huvitegevustest õhtusel ajal õpilaskodus; ööpäevane programm eeldab 
haridus-, rehabilitatsiooni-, sotsiaalteenuste integreerimist. Vajadusel saab laps lisaks 
tervishoiuteenuseid tervishoiuteenuseosutaja juures. 

 
Madalaintensiivsusega - individuaalsed rehabiliteerivad tegevused toimuvad kuni 2 tundi 

päevas; rehabiliteerivad tegevused on jaotatud programmis tööpäevadele ehk 
esmaspäevast reedeni, teatud tegevused toimuvad vajadusel nädalavahetustel; sobib 
lastele, kellel on kohanemisraskused, vähesed koostööharjumused, väsivad kiiresti vms. 
 
Hajusintensiivsusega - rehabilitatsiooniprogrammi viimane 3-kuuline periood (nt 
õppeaasta vältel läbiviidava rehabilitatsiooniprogrammi puhul juuni-august) on 
hajusintensiivsusega, st  laps jätkab tegevusplaani täitmist võimalikult iseseisvalt, 
saavutatud muutuse säili(ta)mise ja programmist turvalise väljumise  eesmärgil toimuvad 
spetsialistidega kohtumised teatud perioodide järel (aluseks on 
hindamiskava/tegevuskava ja individuaalsed kokkulepped). 

 
Rehabilitatsiooniprogrammi läbiviimise kohad:  
 Haridusasutus, kes osutab rehabilitatsiooniteenust 
 Õpilaskodu 
 Rehabilitatsiooniasutus/ rehabilitatsiooniteenuse osutamise ruumid 

Lastele- ja noortele teenuseid osutavad avalikud asutused (kulutuuri-, spordiasutused, 
huvitegevuste kohad) 
Lapse elukoht (majutuskoht ehk õpilaskodu, kodu) 
Looduskeskkond 
Avalik ruum, ühiskond 
 



Kokkuvõtvalt võib öelda, et rehabilitatsiooniprogrammis toimuvad tegevused nii lapse 
elukeskkonnas, õppekeskkonnas kui teraapiakeskkonnas. 

 
Rehabilitatsiooniprogrammi teostamise koostööpartnerid: 

Haridusasutuses õppetööd korraldavad spetsialistid (rehabilitatsiooniprogrammi 
perioodil) 

 Õpilaskodu spetsialistid  
Spetsialistid haridusasutusest, kust laps rehabilitatsiooniprogrammi tuli ja kuhu läheb 
peale rehabilitatsiooniprogrammi 

 Lapsele rehabilitatsiooniplaani koostanud asutuse spetsialistid 
Tervishoiuteenuse osutajad ((laste)psühhiaater, perearst, pereõde,  muu eriarst, kliiniline 
psühholoog) 

 Lapse lähedased (vanemad, teised pereliikmed, kogukonnaliikmed) 
 Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja 
 Huvihariduse spetsialistid 
        
Rehabilitatsiooniprogrammi oodatav tulemus:  

Laps on saavutanud parema psüühilise tasakaalu ja kohanemisvõime, tuleb toime 
õppimise valdkonna tegevustega ja koolikohustuse täitmisega, paranenud on lapse 
tegevusvõime tema enesehoolduses ja tema jaoks olulistes keskkondades nagu kodu, 
kool, vabaajaveetmise kohad. Muutunud on last ümbritsevate suhete ja hoiakute 
keskkond. 


