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Käesoleva rehabilitatsiooniprogrammi tekst on koostatud Dagmar Narussoni poolt 
29.03.2016.a. Sotsiaalkindlustusameti tellimusel 
 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi lähtealused 
 
Rehabilitatsiooniprogramm on koostatud Sotsiaalkindlustusameti tellimusel projekti 
“Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele”  
raames. 
 
Käesoleva rehabilitatsiooniprogrammi koostamise peamiseks aluseks ja lähematerjaliks 
on   
 

 Sotsiaalkindlustuameti poolt projekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse 
loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” raames koostatud Teenus I 
kirjeldus  (http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/teenused-2/?op=print) 

 OÜ Interna (Siseaudiitor.ee) poolt Sotsiaalkindlusameti tellimusel läbiviidud 
analüüsi “Teenuse mõju ja tulemuslikkuse hindamine” koondaruanne ja erinevad 
vahearuanded; OÜ Interna poolt koostatud analüüsid tuginevad kolme 
teenuseosutaja, st Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe Õppekeskuse, Tartu 
Herbert Masingu Kooli ja Imastu Kool-Kodu poolt läbiviidud tegevustele, 
teenustele ning nende mõjuanalüüsile; 

 projekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva 
psüühikahäirega lastele” teenuseosutaja arenguprogrammi välisekspert Niels 
Peter Rygaardi poolt koostatud analüüsid, raportid ja soovitused; 

 projekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva 
psüühikahäirega lastele” teenuseosutaja arenguprogrammi  
hindamismetoodikate ja vahendite analüüsi vahe- ja lõppraportid, mis on 
koostatud Kenn Konstabeli ja tema poolt juhitud töörühma poolt; 

 käesoleval ajal (2016.a.) kehtivale rehabilitatsiooniteenuste loetelule, mis on 
avaldatud Sotsiaalkaitseministri määruses nr 66, vastu võetud 21.12.2015, 
(avaldatud RT I, 29.12.2015, 33). “Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames 
osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja 
maksimaalse suuruse ühes aastas .... kehtestamine” 
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015033 

 Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe Õppekeskuse ja Valgejõe Õppekeskuse 
poolt rehabilitatsiooniprogrammi piloteerimise käigus toimunud 
konsultatsioonide raames saadud tagasiside 
 

 
Eelpool loetletud dokumendid piiritlesid ära rehabilitatsiooniprogrammis kasutatavad 
(ja rehabilitatsiooniprogrammi tekstis kirjas olevad) tegevused, teenused, 
rehabilitatsioonispetsialistide poolt kasutatavad töömeetodid ja programmi ajalise 
raamistiku.  Teiselt poolt piiritlevad rehabilitatsiooniprogrammi tegevusi 
rehabilitatsioonimeeskondade spetsialistide poolt käesoleval ajal reaalselt kasutatavad 
töömeetodid ja teadmised.  
 
Samas, rehabilitatsiooniprogramm võiks olla pikas perspektiivis dokument, mille raames 
läbiviidavaid tegevusi arendatakse edasi, juhul kui rehabilitatsioonimeeskonnad on 
valmis võtma kasutusele järjest uusi, teaduspõhiseid töömeetodeid. 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015033
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Käesoleva rehabilitatsiooniprogrammi kirjelduses ei ole ära toodud 
rehabilitatsiooniprogrammi esitaja ega läbiviija andmeid, kuna 
rehabilitatsiooniprogrammi koostaja (Dagmar Narusson) ei vii ise programmi läbi 
(osalemine koostaja, koolitaja ja meeskondade konsultandi rollis). Antud 
rehabilitatsiooniprogrammi tekst on rehabilitatsioonimeeskondadele aluseks 
ühtsetel põhimõtetel rehabilitatsiooniprogrammi koostamiseks. 
Rehabilitatsiooniasutus saab, arvestades oma meeskonna töö eripära ja laste sihtgruppi, 
koostada täiendatud (edasiarendatud) rehabilitatsiooniprogrammi, mis vastab just 
konkreetse rehabilitatsiooniasutuse võimalustele. Sel põhjusel on 
rehabilitatsiooniprogrammi erinevates peatükkides toodud ära mitmed erinevad 
lahendusvariandid (nt programmi intensiivsus kohta jmt), mille seast konkreetne asutus 
saab valida oma asutuse töökorralduse seisukohast sobivaima  variandi. Iga 
rehabilitatsiooniasutus saab programmi raames koostada oma programmi eelarve 
(pidades silmas kehtivaid regulatsioone). 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi tekst  sisaldab ka selgitavaid tekstilõike (mida tavapäraselt 
rehabilitatsiooniprogrammides ei leia) eesmärgiga anda esimest korda 
rehabilitatsiooniprogrammi läbiviivatele meeskondadele täiendavat infot ja abistada 
seeläbi neid oma asutuses läbiviidava rehabilitatsiooniprogrammi koostamisel. 
Rehabilitatsiooniprogrammi teksti juurde kuuluvad viited ja kasutatud kirjandus. 
Rehabilitatsiooniprogrammi laiendatud versioonis asuvad kasutatud allikad kahes kohas: 
olulisimate tekstilõikude juures ja rehabilitatsiooniprogrammi lõpus. Allikate äratoomine 
olulisimate  tekstilõikude juures on tähtis seetõttu, et  rehabilitatsiooniprogrammi lugeja 
saaks hõlpsasti kätte info, millisele algallikale antud tekstilõik tugineb. 
Rehabilitatsiooniprogrammi põhiversioonis on kasutatud allikate täisviited toodud ära 
rehabilitatsiooniprogrammi lõpus. 
 
 
Selgitus rehabilitatsiooniprogrammi ülesehituse kohta 
 
Dokumendi ülesehitus ja struktuur tugineb UEMSi (ingl.k.  European Union of Medical 
Specialists) rehabilitatsiooni sektsiooni akrediteeringu ankeedile, mis on läbinud 
kaheaastase proovietapi. Lisainfo http://www.euro-prm.org/ 
Struktuuri on kohandatud Eesti oludele ESF programmi „Töölesaamist toetavate 
rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine 2010-2013“ raames esitatud 
rehabilitatsiooniprogrammide kirjelduste alusel. 
Programmi vormi struktuur tuleneb UEMSi ankeedist.  
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I. Programmi esitaja andmed 

Organisatsiooni ja programmi eest vastutava isiku andmed.  
 
Organisatsiooni andmed 

Organisatsiooni nimi  Sotsiaalkindlustusamet/ rehabilitatsiooniteenust 
osutav asutus;  
*haridusasutus 
**asutus peab omama rehabilitatsiooniteenuse osutamise 
tegevusluba 

Organisatsiooni tegutsemise alus 
(tegevusloa olemasolu ja kehtivus)   

Põhimääruse alusel 
Registrikood: 70001975 

E-post, koduleht info@sotsiaalkindlustusamet.ee; 
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ 

Aadress Endla 8 
Postiindeks 15092 
Linn Tallinn  
Riik Eesti  

 
 
Programmi eest vastutava isiku andmed 

Perekonnanimi NARUSSON 
Eesnimi DAGMAR 
Amet Tartu Ülikooli lektor 
Telefon 55675057 
E-post Dagmar.Narusson@ut.ee 

 
 
 
 
 

mailto:info@sotsiaalkindlustusamet.ee
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II. Kokkuvõte 

1. Rehabilitatsiooniprogrammi valdkond (valida sobiv): 
1.1. Sotsiaalne rehabilitatsioon 
_X_elamise valdkond 
_X_õppimise valdkond 
_X_suhtlemise ja vaba aja valdkond 
 
2. Rehabilitatsiooniprogrammi osutamise piirkond (valida sobiv(ad)): 
_X_üle Eesti 
 
3. Rehabilitatsiooniprogrammi osutamise keskkond (valida sobiv(ad)): 
_X_Rehabilitatsiooniasutus  
_X_Kliendi keskkond  

_X_Kodu (õpilaskodu) 
_X_Kool 
_X_Muu kliendi keskkond (nt huvikeskkond, vaba aja sisustamise kohad vm) 

_X_Muu (koostööpartnerite juures, avalikus ruumis jms) 
 
 

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 60 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). 
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REHABILITATSIOONIPROGRAMMI EESMÄRK: 
Rehabilitatsiooniprogrammi eesmärk on 10-17 aastaste laste, kellel on raske 
ja püsiva kuluga psüühikahäire, hariduse omandamise korraldamine ja toetamine 
ning laste tegutsemise 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, b1 vaimsed funktsioonid). 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). 
 
*Iga rehabilitatsiooniprogrammi siseneva lapse puhul otsustakse programmis 
osalemise alaeesmärgid lähtudes lapse funktsioneerimise olukorrast ja hindamise 
tulemustest. Need eesmärgis ei pea hõlmama kõiki  eelpool nimetatud RFK 
tegutsemise ja osaluse peatüki valdkondi. Oluline on püstitada eesmärgid 
valdkondades, kus muutuse saavutamise vajadus on kõige suurem ja lapse 
toiemtuleku/ funktsioneerimise seisukohast kõige hädavajalikum. 

 
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 
kogukonnas. 
 

 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). Samuti 
arendada lapse b1 vaimseid funktsioone.  
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 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  
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 
12. kogemisnõustaja individuaalteenus 
13. kogemusnõustaja pereteenus 

 
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 
5. kogemusnõustaja 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 (kooli asukoht, võimalusel elukoha piirkond) 
Kogukonnategevuste läbiviimine tähendab teenuste integreerimist, st järjepidevat 
koostööd haridus- ja tervishoiuteenuste osutajatega, sh õpetajate konsulteerimine ja 
suunamine. 
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REHABILITATSIOONIPROGRAMMI KESTUS: 
 Kestus kuni 1 kalendriaasta 
 
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. 

 
REHABILITATSIOONIPROGAMMI TEOSTAMISE KOOSTÖÖPARTNERID: 

Haridusasutuses õppetööd korraldavad  ja läbiviivad spetsialistid 
(rehabilitatsiooniprogrammi perioodil) 

 Õpilaskodu spetsialistid  
Tervishoiuteenuse osutajad ((laste)psühhiaater, perearst, pereõde,  muu eriarst, 
kliiniline psühholoog) 
Spetsialistid haridusasutusest, kust laps rehabilitatsiooniprogrammi tuli ja kuhu 
läheb peale rehabilitatsiooniprogrammi 

 Lapsele rehabilitatsiooniplaani koostanud asutuse spetsialistid 
 Lapse lähedased (vanemad, teised pereliikmed, kogukonnaliikmed) 
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 Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, lastekaitsetöötaja 
 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. 
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III. Programmi üldised alused 

A. Rehabiliteerimist vajav seisund, põhjused ja kulg 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi sihtgruppi kuuluvad lapsed vanuses 10-17 aastat 
(koolikohustusliku ea lõpuni), kellel on normintellekt ja  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. 
 
Sihtgruppi kuuluvad lapsed on koolikohustulikus eas (PGS kohaselt on laps 
koolikohustuslik kuni 17aastaseni) ja peaksid osa võtma õppetööst, kuid erinevatel 
põhjustel, mis tulenevad lapse terviseolukorrast, käitumise eripäradest ja/või 
sotsiaalsetest probleemidest ümbritsevates suhetes (sh peres) ja/ või kodukeskkonnas 
või sobivate meetmete puudumisest elukohajärgse kooli keskkonnas, vajavad lapsed 
süsteemset ja pikaajalist abi rehabilitatsiooniprogrammis. OÜ INTERNA (2016) poolt 
Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programm eeldefineeritud 
pilootprojekt «Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva 
psüühikahäirega lastele» koostatud “Teenuse mõju ja tulemuslikkuse hindamise” 
aruande põhjal võivad rehabilitatsiooniprogrammi sihtgruppi kuuluvatel lastel avalduda 
pervasiivsed arenguhäired, impulsiivne käitumine, meeleoluprobleemid, tähelepanu- ja 
keskendusmishäired, lapsed on ebapiisavate sotsiaalsete oskustega, samuti vähese 
keskendusmisvõime ja impulsikontrolliga. Lapsed on eelnevalt saanud kooli tugisüsteemi 
ja tugispetsialistide abi ning rehabilitatsiooniteenuseid (OÜ INTERNA 2016: 120). 
 
Käesoleva rehabilitatsiooniprogrammi vajavate laste sihtgrupi suuruseks on 
Sotsiaalkindlustusamet pidanud arvestuslikult ca 60 last käesoleval (2016) aastal ja 
lähiaastatel. Sihtgrupi suurus ei näita langustrendi, vaid pigem vastupidi. 
 
Terviseseisundite (RFK mõistes terviseolukordade) kirjeldus 
 
F10-19 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja 
käitumishäired  
 
TERVISEOLUKORD  
Siia alla kuuluvad alkoholi (F10), opiodide (F11), kannabinoidide (F12), rahustite, 
uinutite (F13), kokaiini (F14), stimulaatorite (F15), hallutsinogeenide (F16), tubaka 
(F17), lenduvate lahustite (F18), muude psühhoaktiivsete ainete (F19) tarvitamisest 
tingitud psüühika- ja käitumishäired. (RHK 10/V) 
 
Ainete tarvitamise tagajärjel võib kujuneda välja sõltuvus, mis väljendub sundmõtetes või 
tugevas tungis ainet tarvitada, võimetuses kontrollida oma käitumist,  sh kaob huvi 
põhitegevuse (ehk õppimise) ja vabaajategevuste vastu. Ainete tarvitamine mõjutab 
inimese enesekontrolli, samuti võib põhjustada teisi terviseprobleeme.  (RHK 10/ V) 
 
REHABILITATSIOONIPROGRAMMIS OSALEMISE VAJADUS 
Laps, kellel on psühhoaktiivsetest ainetest tingitud psüühika- ja käitumishäire, vajab 
järjepidevat professionaalset abi, et hakata uuesti tundma huvi oma põhitegevuse ehk 
õppimise ning kohaste vajaabategevustega tegelemise vastu. (RHK 10/ V) 
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TERVISEOLUKORRA ESINEMISSAGEDUS JA PROGNOOS 
Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud uusi psühhiaatrilisi haigusjuhte 10-14- 
aastaste seas diagnoositi aastatel 2007-2014 keskmiselt 11. (Uued psühhiaatrilised 
haigusjuhud soo ja vanuserühma järgi, 2015). Kusjuures 10-14 vanuserühmas 
kuritarvitatakse peamiselt narkootilisi aineid (Psühhiaatri poolt ambulatoorselt 
konsulteeritud…, 2015). 
 
Tabel 1. Uued psühhiaatrilised haigusjuhud vanusegruppide järgi aastatel 2007-2014 
(allikas: Uued psühhiaatrilised…, 2014) 

Aasta 1-9 aastased 10-14 aastased 15-19 aastased 20-24 aastased 

2007 1 20 182 718 

2008 0 14 169 648 

2009 0 13 203 678 

2010 0 13 125 543 

2011 0 8 119 415 

2012 0 2 80 350 

2013 0 13 100 307 

2014 0 8 113 357 

 
Viimase 10 aastaga on Euroopa Liidus teavitatud ligi 400 uuest psühhotroopsest ainest 
(Uued psühhoaktiivsed ained …, 2014). 2013. aastal teatati Euroopa Liidu varajase 
hoiatamise süsteemi kaudu 81 uuest psühhoaktiivsest ainest, mis tähendab, et nüüd 
jälgitakse enam kui 350 ainet (Euroopa uimastiprobleemide aruanne, 2014). 2011. aasta 
ESPADi andmete järgi on kõige tavalisem ebaseaduslik uimasti noorte seas kanep, teiste 
uimastite tarbimine on palju väiksem. Keskmine vanus kanepi proovijatel on 16 ning 
ravialustajatel 25 eluaastat (Euroopa uimastiprobleemide aruanne, 2014). Kui riigi 
sotsiaalpoliitikas ja –meetmetes olulisi samme ette ei võeta, siis ei ole põhjust arvata, et 
sihtgrupp väheneb (uute ainete turule tuleku jms tõttu). 
 
F 30-39 Meeleoluhäired  
 
TERVISEOLUKORD 
Meeleoluhäirete alla kuuluvad maania (F30), bipolaarne meeleoluhäire (F31), 
depressioon (F32), korduv depressioon (F33), püsivad meeleoluhäired (F34), muud 
meeleoluhäired (F38), täpsustamata meeleoluhäired (F39). (RHK 10/V) 
 
Meeleoluhäired avalduvad meeleolu või afekti muutuses, tavaliselt depressiooni või 
meeleolu tõusu suunas. Meeleolumuutusega kaasneb tavaliselt ka aktiivsuse muutus , 
elurõõmu kadumine. Enamik neist häiretest kordub, episoodide algus on sageli seotud 
stressi tekitavate sündmuste või olukordadega (Meeleoluhäired, 2016).  
 
REHABILITATSIOONIPROGRAMMIS OSALEMISE VAJADUS 
Meeleoluhäire mõjutab lapse, noore meeleolu, energia ja aktiivsuse taset 
igapäevategevustes, st mõjutab nt vaimse tegevuse mahtu ja kiirust, mõjutab tähelepanu 
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ja keskendumisvõimet; võib kaasneda väsimustunne (ka pärast kerget pingutust), 
enesehinnangu muutumine, samuti muutused sotsiaalses suhtlemises teiste inimestega 
(nt liigne jutukus vs aktiivsuse alanemine) (RHK 10/V).  
 
Laps vajab õppetöös juhendamist ja kohast abi (RHK 10/V), samuti kohast abi 
rehabilitatsioonispetsialistide poolt, et hoolitseda oma tervise, hügieeni eest, tulla toime 
igapäevategevustega.  
 
TERVISEOLUKORRA ESINEMISSAGEDUS JA PROGNOOS 
Meeleoluhäiretega isikuid vanuses 0-14 konsulteeriti psühhiaatrite poolt ambulatoorselt 
2014.a. kokku 270 (Tervise Arengu Instituut). OÜ INTERNA toob 2016.a. aruande lisas 11 
välja, et meeleoluhäirete diagnoosimine võib järgmise 10 aastal vältel oluliselt suureneda. 
 
F40-F49 Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired  
 
TERVISEOLUKORD 
Neurootiliste, stressiga seotud ja somatoformsete häirete alla kuuluvad foobiad (F40), 
ärevushäired (F41), sundseisundid (F42), kohanemishäired (F43), dissotsiatiivsed häired 
(F44), somatoformsed häired (F45), muud neurootilised häired (F48). (RHK 10/V) 
 
Neurootiliste häirete korral põhjustavad inimeses teatud situatsioonid või objektid või 
teised inimesed ärevust, ülemäärast hirmu, paanikat. Inimene võib hakata vältima teatud 
tegevusi, situatsioone või kohti ja see võib viia sotsiaalse isoleerumiseni. (RHK 10/V) 
 
REHABILITATSIOONIPROGRAMMIS OSALEMISE VAJADUS 
Neurootiliste, stressiga seotud häirete korral võib laps hakata vältima oma 
põhitegevustes, nagu õppetöö- ja vabaajategevused osalemist. Lapsel võib tekkida ärevus 
ebaedu ees, keskendumisraskused, lihaspinged, püsiv närvilisus, kohanemisraskused 
(RHK 10/V). Rehabilitatsiooniprogrammi tegevuste  kaudu on võimalik luua lapsele 
stabiilne, toetav keskkond ja toetada õppetöös osalemist. 
 
TERVISEOLUKORRA ESINEMISSAGEDUS JA PROGNOOS 
Ärevushäireid võib lugeda sagedasteks psüühikahäireteks, eriti nende kergemaid vorme 
nagu kohanemishäired või lihtfoobiad. Näiteks diagnoositi 2014 aastal psühhiaatri poolt 
589 poisil ja 448 tüdrukul vanuses 0-14 neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed 
häired (Psühhiaatri poolt …, 2015). Võrdluseks - aastal 2014 diagnoositi Eestis 7 651 
mehel  ja  14 367 naisel neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired 
(Psühhiaatri poolt ambulatoorselt konsulteeritud isikud diagnoosi, soo ja vanuserühma 
järgi, 2015). 
 
Paljudel juhtudel tekib ärevushäire eas, kus lapsel, noorel tuleb kokku puutuda väga 
erinevate probleemidega, millega kaasub summaarselt ülemäärane ärevus, mis võib olla 
inimese jaoks tegevust häiriv ja vahel ka hirmutav. OÜ INTERNA poolt koostatud 
“Teenuse mõju ja tulemuslikkuse hindamine” aruande (2016) põhjal võib laste hulgas 
F40-49 häirete diagnoosimine kasvada kaks korda järgmise 10 aasta vältel. 
 
F50-F59 Füsioloogiliste funktsioonide häirete ja füüsiliste e. somaatiliste 
teguritega seotud käitumissündroomid  
 
TERVISEOLUKORD 
Füsioloogiliste funktsioonide häirete alla kuuluvad söömishäired (F50), unehäired 
(F51), sõltuvust põhjustavate ainete kuritarvitamine (F55), käitumissüdroomid (F59). 
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Söömishäired ja ja unehäired viitavad isiksuse haavatavusele, sotsiaalkultuurilistele 
aspektidele, mida laps, noor tajub. Lapsel on ülemäärane tähelepanu kehakaalul. Toidu ja 
toitumisega seotud mõtted on ülekaalus. Unehäirete puhul võivad esineda 
uinumisraskused, katkendlik uni, hirmuunenäod jmt, mis võivad olla põhjustatud 
emotsionaalsetest üleelamistest, ebasoodsast sotsiaalmajanduslikust olukorrast (sh pere 
kodune keskkond).  (RHK 10/V) 
 
REHABILITATSIOONIPROGRAMMIS OSALEMISE VAJADUS 
Rehabilitatsiooniprogrammi tegevuste kaudu on võimalik luua lapsele stabiilne,  
toetavaid suhteid pakkuv sotsiaalne keskkond (RHK 10/V), mis võimaldab kujundada ja 
arendada lapsel söömise, une, liikumisega seotud harjumusi, kuni uute oskuste 
kinnistumiseni.  
 
TERVISEOLUKORRA ESINEMISSAGEDUS JA PROGNOOS 
2014.a. diagnoositi F50-F59 uusi haigusjuhtusid vanuses 1-19 kokku 126. 
Söömishäirete gruppi kuuluvad kaks peamist ning omavahel selget eristatavat 
sündroomi: anorexia nervosa ja bulimia nervosa. 2014 aastal konsulteeriti ambulatoorselt 
4738 noort, kellest alla 14 aastaseid oli 137 ning nende peamiseks probleemiks olid 
söömishäired (Tervisestatistika andmebaas.. 2016).   
 
Unehäired viitavad sageli terviseprobleemidele, mille põhjustavad isiksuse- või 
psüühikahäired ning psühhoaktiivsete ainete tarvitamine. (RHK 10/V) 
 
F80-F89 Psühholoogilise arengu häired e. psüühilise arengu spetsiifilised häired  
 
TERVISEOLUKORD 
Psühholoogiliste arenguhäirete alla kuuluvad kõne ja keele spetsiifilised arenguhäired  
(F80), õpivilumuste häired (F81), motoorika spetsiifilised häired (F82), segatüüpi 
spetsiifilised häired (F83), pervasiivsed arenguhäired (F84), psühholoogilise arengu 
muud häired (F88), psühholoogilise arengu muud häired (F89).  
 
Psühholoogilised areguhäired avalduvad lapsel kõne-, ruumitaju, motoorse 
koordinatsiooni häirumises. Nendel lastel võivad olla keelesüsteemi omandamise 
raskused või pidurdunud areng, seda omakorda mõjutab ebasoodne arengukeskkond. 
Kõne- ja keeleoskuse nõrgema arenguga võib kaasneda õpivilumuste puudulikkus, 
suhtlemisraskused, tundeelu- ja käitumishäired. Pervasiivsete arenguhäirete puhul 
ilmnevad muutused suhtlemise kvaliteedis ja retsiprookses suhtlemises, samuti 
avalduvad igapäevases suhtlemises ja tegevustes monotoonsus, korduvus, stereotüüpsus; 
avaldub omapärane käitumislaad igapäevategevustes ja uutes tegevustes. (RHK 10/ V) 
 
REHABILITATSIOONIPROGRAMMIS OSALEMISE VAJADUS 
Õpivilumusi tuleb lastele õpetada, nad ei ole ainult  bioloogilise küpsemise tagajärg. 
Õpivilumuse ja arenguhäirete puhul võib olla probleemiks, et laps ei osale õppetöös 
regulaarselt, tal on sotsiaalsed kohanemisraskused, probleemid käitumisega (RHK 10/V).  
 
Rehabilitatsiooniprogramm, mis on integreeritud õppetööga, võimaldab kujundada 
lapsel järjepideva õppetöös osalemise harjumusi. Rehabilitatsiooniprogrammi läbiviivad 
spetsialistid tegelevad individuaalsete nõustamiste käigus lapse kohanemisraskustega.  
Pervasiivsete arenguhäirete avaldumise puhul saavad rehabilitatsiooniprogrammi 
läbiviivad spetsialistid kujundada lapse suhtlemisoskuseid (nii palju kui terviseolukord 
võimaldab), et laps tuleks paremini toime tema jaoks olulistes suhtlussituatsioonides. 
 
TERVISEOLUKORRA ESINEMISSAGEDUS JA PROGNOOS 
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Psühholoogilisi arenguhäireid konsulteeriti 2014. aastal kokku 3 094 vanuses 0-14 
(Psüühiaatrite poolt ambulatoorselt konsulteeritud isikute arv).  Tõenäoliselt kasvab 
tulevikus ka psühholoogiliste arenguhäirete diagnoosimine (OÜ INTERNA koondaruanne 
2016, lisa 11) 
 
F90-F98 Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired  
 
TERVISEOLUKORD 
Lapseeas alanud käitumis-ja tundeeluhäirete alla loetakse hüperkineetilised häired 
(F90), käitumishäired (F91), segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired (F92), lapsele 
iseloomulikud tundeeluhäired (F93), lapse või nooruki suhtlemishäired (F94), tikid 
(F95), muud käitumis- ja tundeeluhäired (F98). (RHK 10/V) 
 
Hüperkineetilise häire puhul on lapsel raskusi distsipliininõuetega toimetulemisega, ta on 
pidurdamatu, puuduliku austuse ja tagasihoidlikkusega, samas võib olla raskusi 
sotsiaalse suhtlemisega.  Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH), tuntud kui hüperaktiivsus, 
on neurobioloogiline häire, mille tuumaks on tähelepanu regulatsiooni häire. Lisaks 
tähelepanu düsregulatsioonile esinevad olulised häired püüdluste, motivatsiooni, 
virgusseisundi peenregulatsiooni valdkonnas ning kalduvus otsida erinevatest 
tegevustest kohest rahuldustunnet. Seega tuleb ATH-d käsitleda kui eneseregulatsiooni 
häiret. Lastel ja noorukitel esineb kõige enam häireid järgmistes funktsioonides: 
tegevuseks valmisoleku regulatsioon, töömälu, stiimulile reageerimise kontroll ja 
tegevuse planeerimine. ATH põhjustab märkimisväärseid toimetulekuraskuseid lapse 
erinevates tegevusvaldkondades, nagu õppimine, suhtlemine täiskasvanute ja 
eakaaslastega, huvialategevus. Iseloomulikumate tunnustena võib välja tuua tähelepanu 
puudulikkuse, motoorse üliaktiivsuse ja impulsiivsuse. Hüperaktiivsel lapsel on raskusi 
keskendumisega ja käitumisreeglitele allumisega. (RHK 10/V) 
 
REHABILITATSIOONIPROGRAMMIS OSALEMISE VAJADUS 
Lapseeas alanud käitumis- ja tundeelu häirete puhul vajavad lapsed kohast abi 
keskkonnas, kus mõistetakse nende käitumise eripärasid ja pakutakse professionaalset 
abi, mitte ei süüdistata või karistata käitumise eest, mis ümbritsevatele inimestele on 
ootamatu (RHK 10/V). Rehabilitatsiooniprogrammis on võimalik läbi miljööteraapia ja 
indviduaalteraapiate pakkuda lastele sobivat abi, et kujundada sotsiaalselt 
aktsepteeritavamat käitumist, toetada lapsi, et nad tuleksid toime tundeelu raskustega, 
samuti arendada laste suhtlemisoskuseid (hariduslik lähenemine rehabilitatsioonis).  
 
TERVISEOLUKORRA ESINEMISSAGEDUS JA PROGNOOS 
Eesti Lastefondi kodulehel on toodud välja, et Eestis on keskmiselt 7-12% lastest 
hüperaktiivsed. Poistel esineb ATHd rohkem kui tüdrukutel. Euroopa kooliealiste laste 
hulgas on 3-5% hüperaktiivseid, täiskasvanutel esineb seda vaid 1-3%. Samas kirjutab 
inglise veebileht care2.com 2013.aastal läbiviidud uuringust Inglismaal, kus selgus, et 
19% poistest vanuses 14-17 on hüperaktiivsed (Centers for Disease Control, 2013). 
Võrdlusena tuuakse välja Prantsusmaa, kus ATHd põeb 5% lastest. Eestis oli F90-F98 
tavaliselt lapseeas alanud käitumis-ja tundeeluhäiretega lapsi 2014. aastal kokku 3174, 
kes said psühhiaatri ambulatoorset konsultatsiooni. 
 

B. Tegutsemis- ja osaluspiirangud 
 
Rehabilitatsiooniprogrammis osalevatel lastel esinevad raskused õppimise ja teadmiste 
rakendamise, üldiste ülesannete ja nõuete täitmise, suhtlemise, enesehoolduse, koduste 
toimingute,  inimeste vahelise lävimise, vabaajategevuste valdkondades.  Lapsed vajavad 
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kõigi siinkohal äranimetatud tegutsemise ja osaluse valdkondade oskuste arendamist. 
Käesolev rehabilitatsiooniprogramm arendab laste tegevusvõimet  läbi kolme tegevuste 
grupi, milleks on miljööteraapia ja sotsiaalsete suhete keskkond, individuaalsed 
rehabiliteerivad tegevused õppimisega seotud oskuste arendamiseks, individuaalsed ja 
grupitegevused lapse kohanemise ning enesega toimetuleku (enesehoolduse) 
arendamiseks. 
 
LISAINFO TEGUTSEMISE- JA OSALUSE VALDKONDADE KOHTA 
Kuna Eestis ei ole käesoleval ajal piisavalt laialdaselt veel tuntud Rahvusvahelise 
Funktsioneerimisvõime, Vaeguste ja Tervise klassifikatsiooni laste ja noorukite versioon 
(RFK L-N), siis on käesolevas programmikirjelduses järgnevalt äratoodud täpsem 
ülevaade tegutsemise ja osaluse valdkondadest, milles käesoleva 
rehabilitatsiooniprogrammi sihtgrupp vajab abi. Rehabilitatsiooniasutused, kes võtavad 
käesoleva rehabilitatsiooniprogrammi teksti aluseks oma rehabilitatsiooniprogrammi 
koostamiseks, saavad allpool äratoodud loetelust teha täpsema valiku, millistele 
tegutsemise ja osaluse takistustele/ probleemidele nende poolt koostatav programm 
keskendub. Tulevikus võib käesolev osa rehabilitatsiooniprogrammist välja jääda. 
 
PÕHJALIK ÜLEVAADE TEGUTSEMISE JA OSALUSE VALDKONDADEST 
Rahvusvahelise Funktsioneerimise, Vaeguste ja Tervise Klassifikatsiooni (International 
Classification of Functioning, Disability and Health)  ning Rahvusvahelise 
Funktsioneerimisvõime, Vaeguste ja Tervise klassifikatsiooni laste ja noorukite versiooni 
tegutsemise ehk d-peatüki alusel keskendutakse antud rehabilitatsiooniprogrammi 
mõistes järgmistele arendamist vajavatele valdkondadele: 
 
d 1 ÕPPIMINE JA TEADMISTE RAKENDAMINE 
d175 probleemide lahendamine 
 d1750 lihtsate probleemide lahendamine 
 d1751 keeruliste probleemide lahendamine 
d177 otsuste tegemine 
 
d2 ÜLDISED ÜLESANDED JA NÕUDED 
d210 ühe ülesande täimine 
 d2104 lihtsa ülesande lõpuleviimine 
 d2105 keerulise ülesande lõpuleviimine 
d220 paljude ülesannete täitmine 
d230 igapäevatoimingute tegemine 
 d2300 igapäevakohustuste täitmine 
 d2301 igapäevatoimingute korraldamine 

d2302 igapäevatoimingute lõpuleviimine 
d2303 oma aktiivsuse reguleerimine 
d2304 toimetulek igapäevatoimingute muudatustega 
d2305 oma aja planeerimine 
d2306 ajapiirangute kohanemine 

d240 stressi ja muude psüühiliste koormustega toimetulek 
 d2400 vastutuse võtmine 
 d2401 stressiga toimetulek 
 d2402 kriisiolukorraga toimetulek 
d250 oma käitumise reguleerimine 
 d2500 uudsete nähtuste aktsepteerimine 
 d2501 ootustele vastamine 
 d2502 lähenemine isikutele või olukordadele 
 d2503 ettearvamatu käitumine 
 d2504 aktiivsuse kohandamine 
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d3 SUHTLEMINE  
d350 vestlus 
 d3500 vestluse alustamine 
 d3501 vestluse ülalhoidmine 

d3502 vestluse lõpetamine 
d3503 vestlemine ühe inimesega 
d3504 vestlemine mitme inimesega 

 
d5 ENESEHOOLDUS 
d570 oma tervise eest hoolitsemine 
 d5700 oma füüsilise mugavuse eest hoolitsemine 
 d5702 oma tervise hoidmine 
 d57021 hoolekandeasutusest või spetsialistidelt nõu või abi küsimine 
d571 oma turvalisuse eest hoolitsemine 
 
d6 KODUSED TOIMINGUD 
 d640 kodutööde tegemine 
 d6406 abistamine kodutöödes 
d650 koduse vara hooldus 
 d6501 eluaseme ja sisustuse korrashoid 
 
d7 INIMESTEVAHELINE LÄVIMINE JA SUHTED 
d710 elementaarne inimestevaheline lävimine 
 d7100 austus ja soojus inimsuhetes 
 d7101 tunnustus inimsuhetes 
 d7102 sallivus inimsuhetes 
 d71040 sotsiaalse suhtluse algatamine 
 d71041 sotsiaalsete suhete hoidmine 
d720 komplitseeritud inimestevaheline lävimine 
 d7202 suhtekäitumise reguleerimine 
 d7203 sotsiaalsete normide järgimine 
 d7204 sotsiaalse distantsi säilitamine 
d740 ametlikud suhted 
 d7400 suhtlemine kõrgemal positsioonil olevate inimestega 
d750 miteeametlikud sotsiaalsed suhted 
 d7504 mitteametlikud suhted omasugustega 
d760 perekondlikud suhted 
 d7601 laste suhted vanematega 
 d7602 õdede ja vendade suhted 
 
d8 PEAMISED ELUALAD 
d820 kooliharidus 
 d8202 koolis edasijõudmine 
 
d9 ÜHENDUSTES OSALEMINE , SELTSKONNA- JA KODANIKUELU 
d920 puhkus ja vaba aeg 
 d9200 mängud 
 d9201 sport 
 d9202 kunst ja kultuur 
 d9203 käsitöö 
 d9204 hobid 
 d9205 seltskondlik elu 
d940 inimõigused 
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C. Keskkonnategurid 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi sihtgruppi kuuluvate laste jaoks on väga oluline keskkond, 
mis on kasvamiseks ja arenemiseks sotsiaalselt turvaline ning pakub lapsele mitmkülgset 
abi (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry AACAP 2010). Käesoleval ajal 
peetakse küll esmajärjekorras silmas, et see abi oleks lapsele kättesaadav nii, et ta elab 
oma kodus ja teenused on kogukonnapõhised. Samas toob AACAP (2010) välja, et on 
olukordi, kus lapse väga keerulise psüühikahäire tõttu  tuleb   lapsele pakkuda  abi 
spetsiaalses statsionaarses keskuses, kus on võimalik läbiviia intensiivne programm ja 
selle raames korraldada vastavaid individuaalseid ning põhjalikult valitud tegevusi, mis 
tagavad konkreetse lapse ja/või teda ümbritsevate lähedaste turvalisuse. 
Programmi raames peab toimuma muude tegevuste hulgas ka töö pereliikmetega, et 
aidata perel paremini toime tulla lapse psüühikahäirega kaasnevate sotsiaalse elu ja 
suhete probleemidega (AACAP 2010). Just eelnevalt nimetatud põhjusel on käesolevas 
programmis olulisel kohal lapsele sobiva õppekeskkonna (ka õppevahendite 
kättesaamise) korraldamine ja lapse toimetuleku soodustamiseks sobivate hoiakute 
keskkonna kujundamine teda ümbritsevate inimestega hulgas. 
 
Rahvusvahelise Funktsioneerimise, Vaeguste ja Haiguste Klassifikatsiooni (International 
Classification of Functioning, Disability and Health)  ning Rahvusvahelise 
Funktsioneerimisvõime, Vaeguste ja Tervise klassifikatsiooni laste ja noorukite versiooni 
keskkonna ehk e-peatüki alusel keskendutakse järgmistele valdkondadele: 
 
e1 TOOTED JA TEHNOLOOGIAD 
e130 õppevahendid ja –tehnoloogiad 
 
e3 TOETUS JA SUHTED 
e310 kitsas perekonnaring 
e315 laiem perekonnaring 
e320 sõbrad 
 
e4 HOIAKUD 
e410 lähedaste perekonnaliikmete isikupärased hoiakud 
e425 tuttavate, omasuguste, ... ja teiste kaaslaste isikupärased hoiakud  
e455 kooli personali hoiakud 

D. Sotsiaalmajanduslikud tegurid 
 
Probleemid sihtgrupil: 

 kohanemisraskused ühiskonnas 
 probleemid suhetes lähedaste ja pereliikmetega 
 õigusrikkumised 
 koolikohustuse mittetäitmine 

 
Eestis ei ole läbiviidud teaduslikke uurimusi, mille eesmärk on välja tuua, millised 
probleemid avalduvad lastel ja noortel, kui nad ei saa vajalikke abimeetmeid. Samas on 
Norra finantsmehhanismi programmi “Rahvatervis” pilootprojekti raames OÜ INTERNA 
poolt läbiviidud uurimus eesmärgiga välja selgitada, millist positiivset mõju avaldab 
asjakohase abi saamine lastele. 
 
OÜ INTERNA toob rehabilitatsiooniteenuse mõju analüüsis (2016: 122-123) välja, et 
rehabilitatsioonimeetmete rakendamise pilootprojekti tulemusel olid mõjud lapsele ja 
perele ning mõjud ühiskonnale. 
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Mõjud lapsele, perele: 

 lapse õpitulemuste tõus 
 lapse sotsiaalsete oskuste areng 
 tööealisena tööturul hõivatuna suurem sotsiaalne sidusus ja väiksem sõltuvus 

sotsiaalsüsteemist 
 uute haigusjuhtumite jõudmine intensiivset sekkumist vajavasse faasi 
 

Mõjud ühiskonnale: 
 tööjõuline elanik 
 vähenenud kuritegevus 
 vähenenud narkomaania 
 vähenenud sotsiaaltoetuste vajadus 

E. Programmi peamised põhimõtted (ca 2 lk) 
 
PRINTSIIBID projekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva 
psüühikahäirega lastele” kahe teenuse mõju hindamine. IV etapp. Teenuse mõju 
hindamine 7c-2014 põhjal: 

1. Tegevused ja meetmed on isikukesksed ning vajaduspõhised, st iga lapse puhul 
sõltuvad tegevused tema vajadustest, hindamistulemustest; 

2. Meetme, tegevuse osutamise maht ja sagedus on paindlikud ja optimeeritud ning 
nende määratlemisel arvestatakse lapse tegevusvõimet ja terviseolukorda; 

3. Järjepidevus - tegevuste läbiviimisel tuleb arvestada, et muutused tegevusvõime 
arengus võivad ilmneda pika aja jooksul/pärast ning kohest tegevusvõime 
(toimetulekuvõime) tõusu ei saa sageli loota. Osutatud tegevuste mõju võib 
avalduda väga pika aja pärast. 

 
Lisaks eelpool nimetatud printsiipidele lähtutakse 
SHS §66, lõige 3: nõuded sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajale: 
rakendama sertifitseeritavat kvaliteedijuhtimise süsteemi, mis järgib vähemalt 
järgmisi põhimõtteid: juurdepääsetavus informatsioonile, isikukesksus, tulemusele 
orienteeritus, koostöö, vajaduspõhine lähenemine, isiku kaasamine, teenuse 
jõustav iseloom, organisatsiooni töökorralduse ja juhtimise kvaliteedi tagamine 
 

 
MEETODID JA NENDE KASUTAMINE 
 
Käesolev rehabilitatsiooniprogramm põhineb Eestis läbiviidud projekti “Pikaajalise 
rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” (OÜ INTERNA 
2016: 76) raames kasutatud tegevustel ja meetoditel. Projekti raames piloteeriti 
töömeetodeid kolmes asutuses ja tegevuste ning töömeetodite mõjuanalüüs viidi läbi 
uurides põhjalikult 23 lapse juhtumit. 
 
Järgnevalt on kirjeldatud olulisimaid töömeetodeid ja nende kasutamise saadud tulemusi 
(Eestis läbiviidud projekti raames). 
 
Miljööteraapia  
 
Miljööteraapia esimeste kasutajate hulgas oli Menninger Foundation Kansases 
1930ndatel, kes rõhutas, et inimestele, kellel on psüühikahäire, tuleb luua teistsugune 
sotsiaalse interaktsiooni keskkond. Miljööteraapia kontseptsiooni arendamisse panustas 
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1950ndatel Maxwell Jones, kes ütles, et kõik inimesed, kes on ravi/rehabilitatsiooni 
osutavas üksuses ja moodustavad sotsiaalse keskkonna, võetakse miljöö osadena: lapsed 
lastega, lapsed personaliga, personal lastega ja personal personaliga suheldes. 
Vastastikust interaktsiooni nähakse kui võimalust õppida tundma laste probleeme ja teha 
pingutusi muutuste suunas. 1980ndatel tõi Foulkes välja, et haiglas/asutuses kui suures 
grupis, kogukonnas läbiviidavad tegevused saavad olla ravimõjuga, kui kogu 
interaktsioon on läbimõeldud. (Sticker ja Widiger 2003) 
 
Skinner defineeris 1979. aastal miljööteraapiat kui keskkonna teaduslikku 
struktureerimist, et saavutada käitumuslikke muutuseid inimese psüühilises tervises ja 
funktsioneerimises (perceptualcare.co.uk) 
 
Laste vaimse tervise teemadega tegelev organisatsioon Perceptual Care 
(perceptualcare.co.uk) toob välja 8 miljööteraapia printsiipi: 

 Arendada fundamentaalset respekti indiviidide (teiste inimeste) suhtes 
 Kasutada laste ja personali vahelisi suhtlussituatsioone silmas pidades 

maksimaalset võimalikku terapeutilist kasu 
 Julgustada lapsi tegutsema oma võimete potentsiaali kasutades (soodustada 

autonoomia arenemist) 
 Edendada sotsialiseerumist 
 Pakkuda lastele võimalusi, et nad saaksid osaleda ja kaasa rääkida üksuse 

tegevuste korraldamises 
 Inimesed omavad vastutust nende tegude eest, mida nad teevad 
 Kaaslaste tugi ja surve, et arendada reeglitest ja regulatsioonidest kinni pidamist 
 Kasutatakse meeskonnatöö lähenemist 

 
OÜ INTERNA (2016: 76) kirjeldab, et Teenus I piloteerimise käigus kasutati Eestis 
miljööteraapia puhul järgmisi tegevusi: 

 päevarežiimi jälgimine ja toetamine, magama suunamine, 
 kooli suunamine, 
 abistamine kodutöödega, 
 julgustamine teiste lastega ühistegevustes osalemisele, 
 toiduvalmistamisel suunamine, koos tegutsemine,  
 tähelepanu juhtimine korra hoidmisele, enda toa ja privaatsuse väärtuslikkusele, 
 suunamine ja julgustamine hügieenitoimingutele, 
 toetamine tunnete sõnastamisel, 
 ajaplaneerimise mudeldamine, 
 eneserahustamise mudeldamine, 
 lapse ja lapsevanema vahelise suhtlemise optimeerimine. 

 
Seega, Eestis on miljööteraapiat edukalt rakendatud ja Teenus I piloteerijate hulgas 
projektis “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega 
lastele” on olemas vajalik teadmine meetodi kohta. Rakendamise kohta on võimalik saada 
lisainfot OÜ INTERNA (2016) Projekti „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske 
ja püsiva psüühikahäirega lastele” kahe teenuse mõju ja tulemuslikkuse hindamise 
koondaruandest 7c-2014. 
 
Individuaalnõustamised, -tegevused ja -teraapiad 
 
Individuaaltöö puhul kasutatakse rehabilitatsiooniprogrammis antud sihtgrupi puhul 
varem Teenus I piloteerimise käigus kasutatud meetodeid (OÜ INTERNA 2016): 
(psühholoogide poolt kasutatavad meetodid) 

 kognitiiv-käitumisteraapia tehnikad 
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 motiveeriva intervjueerimise tehnikad 
 pereteraapia meetodid 

(loovterapeutide jm terapeutide poolt kasutatavad meetodid) 
 loovteraapia meetodid: muusikateraapia jmt 
 loomateraapia 

(eripedagoogide, tegevusterapeutide poolt kasutatavad meetodid) 
 peenmotoorika arendamise meetodid 

(füsioterapeutide poolt kasutatavad meetodid) 
 liikumisteraapia 

(sotsiaaltöötajate poolt kasutatavd meetodid) 
 võrgustikutöö meetodid 
 kogukonnatöö meetodid 

(kogemusnõustajate poolt kasutatavad meetodid) 
 taastumise võimalused 
 taastumise lugu 

 
Individuaalne töö lapsega vastab kaasaaja sotsiaal- ja rehabilitatsioonitöö põhimõtetele, 
mis rõhutab isikukesksete (person-centred) tegevuste tähtsust (Health Innovation 
Network 2016; Olsson jt 2013). 
 
Võrgustikutöö ja juhtumipõhine võrgustikutöö on töömeetodid, mis võimaldavad leida 
lahendusi ja ressursse lapse elukohas ja kogukonnas, et leida isikukeskseid lahendusi 
lapse igapäevaelu korraldamiseks peale rehabilitatsiooniprogrammi lõppu (Narusson 
2013, 2012. 2011, 2006). Projekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja 
püsiva psüühikahäirega lastele” raames tegid omavahel koostööd haridusteenuse-, 
sotsiaalteenuse- ja tervishoiuteenuste osutajad ning juhtumipõhine võrgustikutöö toimis 
praktikas edukalt. 

F*. Epidemioloogilised andmed 
 
Norra finantsmehhannismi programmi “Rahvatervis” pilootprojekti raames tehtud 
analüüsi andmed (OÜ INTERNA 2016): 
Teenuse mõjude hindamisse kaasati kokku  23 last Teenusel I (kokku Teenus I ja Teenus 
II 30 last) järgmiste Teenuseosutajate lõikes: 

 Teenus I, Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe Õppekeskus, 5 last; 
 Teenus I, Tartu Herbert Masingu Kool, 18 last; 

 
Siinkohal ei ole võimalik tuua välja võrreldavaid andmeid WHO ja teiste riikide statistika 
põhjal, kuna antud rehabilitatsiooniprogrammi sihtgrupi puhul võetakse arvesse lisaks 
terviseolukorrale ka tegevuse ja osaluse piiranguid, perekeskkonnaga seotud 
personaalseid tegureid. Lisaks on sihtgrupi piiritlemisel oluliseks elemendiks haridus- ja 
sotsiaalteenuste  kättesaadavuse aspektid.  Kuna igas riigis tehakse statistikat erinevalt, 
siis ei ole olemas täpselt samade elementide kombinatsiooni andmeid, kui Eestis Teenus 
I ja käesoleva rehabilitatsiooniprogrammi sihtgrupi puhul. 
 
Käesoleva rehabilitatsiooniprogrammi vajavate laste sihtgrupi suuruseks on 
Sotsiaalkindlustusamet pidanud arvestuslikult ca 60 laste käesoleval (2016) aastal ja 
lähiaastatel. Sihtgrupi suurus ei näite langustrendi, vaid pigem vastupidi. 

G*.  Sotsiaalvaldkonna teenused rehabilitatsiooniprogrammi sihtrühmale Eestis 
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TEENUSED SIHTGRUPILE EESTIS 
 Rehabilitatsioonimeetmed 

Riik osutab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid ka käesoleva 
rehabilitatsiooniprogrammi sihtgruppi kuuluvatele isikutele vastavalt 
Sotsiaalhoolekande seadusele.  Sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt osutatakse 
rehabilitatsiooniteenuseid kuni 16-aastastele isikutele, kellel on puue puuetega inimeste 
sotsiaaltoetuste seaduse  § 2 tähenduses; samuti alaealiste mõjutusvahendite seaduse § 1 
lõigetes 2 ja 3 nimetatud isikule, üle 16-aastastele ehk tööealistele vähenenud töövõimega 
isikutele, juhtudel, kui isik ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud. Tööealistele 
puuduva töövõimega isikutele osutatakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust juhul, kui 
neil on tuvastatud sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse vajadus. (SHS § 59) 
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamisel võtab riik endale kohustuse tasuda 
teenuste eest kuni 1395 euro ulatuses kalendriaastas (antud sihtgrupi puhul kuni 16-
aastastel lastel) ja noortele vanuses 16-18.aastat 2325 eurot kalendriaastas. 
Riiklike rehabilitatsiooniteenuste hulka kuuluvad (SHS § 57; Sotsiaalkaitseministri 
21.12.2015 määrus nr 66, lisa 1, vt ka https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015033):  
1)Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine 
2) rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö 
3) rehabilitatsioonitulemuste hindamine 
4) füsioterapeudi individuaal-, pere-, grupiteenus 
5) tegevusterapeudi individuaal-, pere-, grupiteenus 
6) sotsiaaltöötaja individuaal-, pere-, grupiteenus 
7) eripedagoogi individuaal-, pere-, grupiteenus 
8) logopeedi individuaal-, pere-, grupiteenus 
9) loovterapeudi individuaal-, pere-, grupiteenus 
10) psühholoogi individuaal-, pere-, grupiteenus 
11) kogemusnõustaja individuaal-, pere-, grupiteenus 
12) õe individuaal-, pere-, grupiteenus 
13) arsti individuaalteenus 
 
Rehabilitatsiooniteenuste osutamisel antud rehabilitatsiooniprogrammi sihtgrupile võib 
olla probleemiks asjaolu, et individuaalsed rehabilitatsiooniteenused ei sisalda 
sihtgrupile vajalikke töömeetodeid piisavas mahus,  ei taga lapsele vajalikku abi 
spetsiaalses keskkonnas õppetööga integreeritult ja süsteemselt kogu õppeaasta vältel. 
 

 Tugispetsialistid haridussüsteemis 
Tugispetsialistid põhikoolides ja gümnaasiumites - psühholoog, logopeed, eripedagoog, 
sotsiaalpedagoog. Laste abistamine haridussüsteemis toimub kahel tasandil. Rajaleidja 
tagab igas maakonnas I tasandi tugispetsialistide kättesaadavuse koolides. Eelkõige on 
võetud eesmärgiks tagada lastele eripedagoogi ja psühholoogi teenuse kättesaadavus. II 
tasandi õppenõustamise teenus sisaldab eripedagoogilist, logopeedilist, psühholoogilist, 
sotsiaalpedagoogilist nõustamist, karjäärinõustamist ja karjääriinfo vahendamist 
Rajaleidja keskuses (SA Innove; OÜ INTERNA 2016: 36). 
Tugispetsialistide teenused ja tegevus haridussüsteemis on väga vajalik, samas teenused 
ei ole piisaval määral kättesaadavad (spetsialistide vähesuse ning teenuste 
finantseerimisprobleemide tõttu).  
Lisainfo: Tavakoolides on raske ja püsiva psüühikahäiretega lastel sageli raske kohaneda 
ning enamasti vajavad nad ka pidevat ravi ning järelevalvet, mida hetkel ei ole ühegi 
teenusega võimalik neile sellisel kujul pakkuda. Eestis puudub hetkel nimetatud lastele 
mõeldud integreeritud teenus ning sihtrühma vajadusi ei kata ka teised teenused. Puudub 
isikukeskne ja vajaduspõhine lähenemine. Programmi vajadusele viitab ka asjaolu, et 
praegused keskused ei paku kompaktset lähenemist lastele, kellel on diagnoositud 
psüühika-ja käitumishäired ning kellel on lisaks kaasuvaid sotsiaal- ja õpiprobleeme.  
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 Tervishoiuteenused 
Psühhiaatriline läbivaatus, kriisi- ja toetusravi, sh ambulatoorne ja statsionaarne ravi. 
Psühhiaatreid töötab erinevates haiglates (näiteks AS Tallinna Lastehaigla ja SA Tartu 
Ülikooli Kliinikum). Suuremates haiglates võtavad vastu nii psühhiaater kui ka 
psühholoog. Samuti leidub erasektoris toimivaid ettevõtteid (näiteks Marienthali 
Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus; Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus). 
Piirav on asjaolu, et psüühiaatri vastvõtt ja konsultatsioon on lühikese kestusega. 
Psühhofarmakoteraapia. Esmalt suunatakse psühhiaatri juurde, kes määrab millist ravi 
on indiviidil vaja. Edasi suunatakse psühholoogi või mõne muu teenusepakkuja juurde.  
Psühhoteraapia. Eesti suuremates linnades on võimalik saada nii individuaal-, pere- ja 
grupisessioone, väiksemates linnades üldiselt ainult individuaalteraapiat. Samuti on 
loodud erinevaid tugikeskuseid ja seltse, mis pakuvad psühholoogiteenust  nii lastele kui 
ka noortele (näiteks Noorukite Psühhoteraapia Selts, Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus 
ja Tartu Laste Tugikeskus).  
 
Tervishoiuteenused on rehabilitatsiooniprogrammi sihtgrupile väga vajalikud ja samas 
tervishoiuteenuste kõrvale on samavõrd vaja tõhusaid rehabilitatsioonimeetmeid, et 
arendada laste tegevusvõimet ehk funktsioneerimist. 
 

 Kohaliku omavalitsuse kohustused ja teenused 
Abi andmine juhtumikorralduse põhimõttel. Kohalikul omavalitsusel on võimalus ja ka 
kohustus korraldada lapsele abi andmist juhtumikorralduse põhimõttel, kui laps vajab 
pikaajalist ja mitmekülgset abi ning vajalik on ka mitme organisatsiooni koostöö 
koordineerimine. Selleks koostatakse lapsele juhtumiplaan (Sotsiaalteenuste ja toetuste 
andmeregistris STAR). (SHS § 9, 10) 
Abi osutamine, kui laps ei täida koolikohustust. Kohaliku omavalitsuse kohustus on 
rakendada meetmeid lapse abistamiseks, kui laps ei täida koolikohustust, kooli 
rakendatud meetmed ei ole olnud tõhusad, kool ei saa õpilase või lapsevanemaga kontakti 
ning kool on pöördunud valla- või linnavalitsuse poole (PGS § 12). 
Tugiisikuteenus lapsele või last kasvatavale isikule. Kohaliku omavalitsuse üksusel on 
võimalus korraldada tugiisikuteenus inimesele, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, 
psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel kõrvalabi. 
Tugiisikuteenust saab rakendada ka juhtudel, kui lapsevanem vajab abi last arendavates 
tegevustes. (SHS § 23) 
 
Lisainfo: 
OÜ INTERNA (2016) toob välja, et KOVil lasub kohustus toetada vastavalt vajadustele ja 
võimalustele koolikohustuslikku isikut, vanemat ja kooli, luues oma pädevuse piires 
tingimused koolikohustuse täitmiseks, sealhulgas: 
1) korraldab koolikohustuslike isikutega tegelemist, koolikohustuse täitmata jätmise 

põhjuste väljaselgitamist ning meetmete rakendamist koolikohustust mittetäitvate 
isikute suhtes, määrates ametikoha või struktuuriüksuse, mille ülesannete hulka see 
kuulub; 

2) korraldab võimaluse korral koolitusi vanematele, kelle lapsed ei täida 
koolikohustust, et toetada neid tingimuste loomisel koolikohustuse täitmiseks; 

3) esitab alaealise mõjutusvahendite seaduse kohaselt alaealiste komisjonile taotluse 
alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks. (PGS § 13) 

PGS § 49  lg 3 sätestab, et kui elukohajärgses koolis ei ole võimalik korraldada õpet 
tulenevalt õpilase HEV-st, on õpilase elukohajärgne KOV kohustatud koostöös teiste 
koolide ja kooli pidajatega tagama õpilasele hariduse omandamise võimalused 
nõustamiskomisjoni soovituste kohaselt.  
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OÜ INTERNA (2016) koondaruanne toob välja kohaliku omavalitsuse kohustuse osutada 
abi.  KOKS § 6 sätestab KOV ülesanded ja pädevuse. § 6 lg 1 kohaselt on KOV ülesandeks 
korraldada antud vallas või linnas /.../ sotsiaalabi ja –teenuseid /.../ juhul kui need 
ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. § 6 lg 2 kohaselt on KOV ülesandeks 
korraldada antud vallas või linnas /.../ tervishoiuasutuste /.../ ülalpidamist, juhul kui need 
on omavalitsusüksuse omanduses. Nimetatud asutuste osas võidakse seadusega ette näha 
teatud kulude katmist kas riigieelarvest või muudest allikatest. 
 
Lastekaitse meetmed. OÜ INTERNA (2016) toob aruandes välja järgmised olulised 
meetmed: 
LasteKS § 6 lg 2 kohaselt peavad riigi ja KOV ametiasutused vastavalt võimalustele 
arendama välja meetmed lapse abivajaduse ennetamiseks ning olemasolevate 
probleemide vähendamiseks. Meetmed peavad lähtuma lapse vajadustest, toetama lapse 
ja teda kasvatavate isikute suhteid ja sotsiaalset toimetulekut ning olema kättesaadavad, 
õigeaegsed, tulemuslikud ja pikaajalise positiivse mõjuga. 
LasteKS § 8  lg 1 sätestab, et lapse õiguste ja heaolu tagamiseks peavad riigi ja kohaliku 
omavalitsuse üksuste ametiasutused ja nende ametiisikud ning avalik-õiguslikud ja 
eraõiguslikud juriidilised isikud tegema omavahel valdkondadeüleselt koostööd kõigi 
lastele suunatud meetmete planeerimisel, rahastamisel ja rakendamisel, kaasates sellesse 
lapsi, lapsevanemaid, last kasvatavaid isikuid, huvirühmi ja avalikkust. 
LasteKS § 29  lg 3 kohaselt peab KOV kümne päeva möödumisel abivajavast lapsest teada 
saamisest tegema otsuse juhtumikorralduse algatamiseks või algatamata jätmiseks või 
juhtumi edastamiseks pädevale ametiisikule. 
Seega kui PGS § 12 alusel pöördub kool KOVi poole, et rakendada lapse koolikohustuse 
täitmise tagamiseks täiendavaid meetmeid, peab LasteKS kohaselt KOV algatama juhtumi 
menetlemise. 
 
H*. Sotsiaalvaldkonna prioriteedid 
 

 Rehabilitatsiooni- ja töövõimereform 
Sotsiaalministeeriumi üks käesoleva aja prioriteete on töövõime– ja 
rehabilitatsioonireform (http://www.sm.ee/et/toovoimereform). Rehabilitatsiooni 
valdkonnas on käesoleval ajal toimunud olulised muudatused, vastu on võetud uus 
Sotsiaalhoolekande seadus, mis jõustus 01.01.2016 (RT I, 30.12.2015, 5) ja reguleerib 
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamist 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv).  
 

 Rehabilitatsiooniprogrammide tellimus SKA poolt 
Sotsiaalkindlustusamet on 2016. aastal alustanud rehabilitatsiooniprogrammide 
osutamise koordineerimist. Rehabilitatsiooniprogramme rakendatakse uue meetmena.  
(http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sotsiaalse-rehabilitatsiooni-teenus-
5/?highlight=rehabilitatsiooniprogramm) 

 
 Lapsed kui priotriteet sotsiaalvaldkonnas teenuste osutamisel 

Sotsiaalministeeriumi üheks prioriteetseks valdkonnaks on lapse õigused, laste heaolu  
tagamine ning valdkondadeülese lastekaitse põhimõtete rakendamine. Alates 
01.01.2016. jõustus uus Lastekaitseseadus (LasteKS), mille peamine põhimõte on otsuste 
tegemine ja teenuste osutamine lähtuvalt lapse heaolust, põhimõtetes rõhutatakse veel 
koostöö ja ennetuse vajalikkust ning tuuakse välja, et lapse tulemuslikuks toetamiseks 
peab lapse abivajadus olema võimalikult põhjalikult välja selgitatud ning kõik asutused ja 
isikud, kes lastega kokku puutuvad, peavad pakkuma last ja peret toetavaid tegevusi. 
http://www.sm.ee/et/uued-pohimotted-lastekaitseseaduses 

   

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sotsiaalse-rehabilitatsiooni-teenus-5/?highlight=rehabilitatsiooniprogramm
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sotsiaalse-rehabilitatsiooni-teenus-5/?highlight=rehabilitatsiooniprogramm
http://www.sm.ee/et/uued-pohimotted-lastekaitseseaduses
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IV. Programmi sihtgrupp ja eesmärgid 

A. Sihtgrupp  

1. Programmi suunamise kriteeriumid. 
 

Sihtgrupi kriteeriumid Lapsed 
(vajadusel 
täpsusta 
vanus) 

Tööealine 
isik (16-65 
aastased) 

Eakas Kommentaar 

Puudespetsiifiline (täpsusta)     

 psüühikahäire (v.a. 
vaimupuue) 

Vanus  
10-17  

Koolikohus-
tusliku ea 
lõpuni 

 Diagnoosid 
F10-F19, F30-
F39, F40-F49, 
F50-F59, F80-
F89, F90-F98 

 vaimupuue  -    

 keele- ja kõnepuue  -    

 kuulmispuue  -    

 nägemispuue  -    

 liikumispuue  -    

 liitpuue -    

Haigusspetsiifiline (täpsusta)     
MUU (täpsusta)     

 

2. Lisainformatsioon ja täpsustused 
 

*Rehabilitatsiooniprogrammis osalemise mõju avaldub paremini, kui lapsevanem on 
valmis tegema koostööd. (soovitus pärineb projekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse 

Programm sobib kliendile, kes/ kelle: 
 
1. on normintellektiga 
(eelnevalt on psühhiaatri poolt selgitatud välja vaimne võimekus) 
2. kellel on diagnoositud psüühikahäire (F10-F19, F30-F39, F40-F49, F50- F59, F80-F89, 
F90-F98) ja kellel on raviskeem ning  ta on saanud eelnevalt ravi häire stabileerimiseks   
3. on saanud eelnevalt hariduse-, rehabilitatsiooni- ja muid meetmed ning need ei ole 
olnud mõjusad (sotsiaalvaldkonna meetmed on dokumenteeritud Sotsiaalteenuste  ja –
toetuste andmeregistris STAR, soovituslikult juhtimiplaanis) 
4. on saanud rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks suunamiskirja lastepsühhiaatrilt 
või rehabilitatsiooniteenust osutava meeskonnalt (lastepsühhiaatrilt  või psühhiaatrilt) 
5. omab kehtivat rehabilitatsiooniplaani 
6. soovib vabatahtlikkuse alusel osaleda rehabilitatsiooniprogrammis 
7. lapsevanem* või eestkostja või lähivõrgustikuliige nõustub programmi tegevustes 
osalema 
Programm ei sobi kliendile, kes/kelle (vastunäidustused programmis 
osalemiseks): 
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loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” kahe teenuse mõju hindamise. IV etapi. 
Teenuse mõju hindamise 7c-2014 aruandest lk 11) 

B. Programmi eesmärgid ja tulemused: 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi eesmärk on sihtgruppi kuuluvate laste hariduse 
omandamise korraldamine ja toetamine ning laste tegevusvõime ja osaluse  arendamine 
nende igapäevases sotsiaalses keskkonnas. 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi 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 (RFK d1, d2, d3). Laps tuleb paremini toime koolikohustuse täitmisega ja 
õppimisvaldkonnaga seotud tegevustega (d2, d3) ning saavutab võimetekohased 
õpitulemused. Rehabilitatsiooniprogrammis osalemise tulemusel muutub paremaks 
lapse tegevusvõime (ehk funktsioneerimine) tema jaoks olulistes keskkondades nagu 
kool, kodu, vabaaja veetmise kohad (d5, d7). Rehabilitatsiooniprogrammi tegevuste 
tulemusel muutub last ümbritsev suhete (RFK e3) ja hoiakute keskkond (RFK e4). 
 
1. Tegutsemist ja osalemist puudutavad eesmärgid 
 
RFK määrajate skaala 

0-   EI OLE probleemi/ raskust (puudub, tühine ...) 0-4% tegevusvõimest või 
tegevuse sooritamisest 
1- KERGE probleem/ raskus (väike, nõrk ...) 5-24% 
2- MÕÕDUKAS probleem/ raskus (keskmine, tuntav ...) 25-49% 
3- RASKE probleem/ raskus (suur, tõsine ...) 50-95% 
4- TÄIELIK probleem/ raskus (vaieldamatu, sügav ) 95-100% 

 
RFK kood Tegutsemine/osalus  Algtase Eesmärk 
d1** Õppimine ja teadmiste rakendamine 3-4 1-2 
d2** Üldised ülesanded ja nõuded 2-4 0-3 
d3 Suhtlemine 1-4 0-3 
d350  Vestlus 1-4 0-3 
d5 Enesehooldus 1-4 0-3 
d570 Oma tervise eest hoolitsemine 1-4 0-3 
d6** Koduse toimingud 1-4 0-3 
d7** Inimestevaheline lävimine ja suhted 1-4 0-3 
d820 Kooliharidus 

d8202 koolis edasijõudmine 
2-4 0-3 

d920 Puhkus ja vaba aeg 1-4 0-3 
d930 Inimõigused 1-4 0-3 

** sisaldavad kogu RFK d alapeatükki, seetõttu pole lisatud üksikasjalikku loetelu, 
vajadusel vt lisa programmi III-B osa 

2. Keskkonna tegureid puudutavad eesmärgid 
 
RFK kood Keskkonnategur Algtase Eesmärk 
e130 Õppevahendid ja –tehnoloogiad 1-4 0-3 



 28 

e310 Kitsas perekonnaring 1-4 0-3 
e315 Laiem perekonnaring 1-4 0-3 
e320 Sõbrad 1-4 0-3 
e410 Lähedaste perekonnaliikmete isikupärased 

hoiakud 
1-4 0-2 

e425 Tuttavate, omasuguste, ... ja teiste kaaslaste 
isikupärased hoiakud 

1-4 0-2 

e4 Kooli personali hoiakud 1-2 (3) 0 

3.  Ühiskonnas osalemist puudutavad eesmärgid (elamine, õppimine, töötamine,  
sotsialiseerumine ja vaba aeg)  

 
Rehabilitatsiooniprogrammi tulemused Prognoositav 

tulemuse 
saavutamise 
indikaator 
(kliendi arv, 
protsent)  

Programmi läbimise tulemusel paranevad lapse õpitulemused 
mitterahuldavalt rahuldavaks, rahuldavalt heaks; laps suudab täita 
koolikohustust 

40-80% 

Programmi läbimise tulemusel muutub paremaks lapse tegevusvõime 
(ehk funktsioneerimine) tema jaoks olulistes keskkondades nagu 
kodu, vabaaja veetmise kohad 

40-80% 
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V. Programmi keskkond 

A. Programmi keskkond ja intensiivsus 
 

Keskkond JAH EI Täpsustus 
Spetsiaalne programmikeskkond nt. 
rehabilitatsiooni(programmi)asutus 

X  Teraapiakeskkond, 
koolikeskkond 

Rehabilitatsiooniprogramm kliendi keskkonnas 
(kliendi kodus, haridusasutuses, töökohas või 
muus sobivas kogukonna paigas, näiteks 
spordikeskuses, kliendi huvikeskkonnas jms) 

X  õppekeskkond, 
elukeskkond  

a) Kodu X  õpilaskodu, kodu 
b) Lasteaed -   
c) Kool X  koolikeskkond 
e) töökoht -   
f) Muu kliendi keskkond( nt huvikeskkond vm) X  huvikeskkond 
Muu keskkond (näiteks koostööpartnerite 
(Töötukassa) juures, avalikus ruumis jms) 

X  avalik ruum 

 

1. Programmi kättesaadavus ja füüsilise keskkonna kirjeldus  
 

 Rehabilitatsiooniasutus 
Ruumid, kus osutatakse lastele Programmi teenuseid, peavad vastama Vabariigi 
Valitsuse või sotsiaalministri määrustes laste haridusasutustele või laste 
hoolekandeasutustele kehtestatud tervisekaitsenõuetele 
Programmi tuleks osutada soovitavalt väiksemas ühiskondlikus kogukonnas 
(küla, asula, äärelinn) laste sotsiaalsete oskuste ja toimetuleku maksimaalseks 
toetamiseks, kuid samas peaks asutus olema vajadusel akuutsele 
lastepsühhiaatrilisele abile kättesaadavas kauguses. 
Päevaprogrammi osutamisega seotud meeskonna hulka kuuluvad haridusteenust 
osutavad spetsialistid, rehabilitatsiooniteenuseid osutavad spetsialistid ning 
päevasel ja õhtul ajal rakendatakse kuni 8-se kasvatusrühma kohta kasvataja või 
sotsiaalpedagoogi. 
Ööpäevase programmi puhul on vajalik, et kuni 8-se kasvatusrühma kohta oleks 
tagatud päevasel ja õhtusel ajal 2 (kaks) töötajat, kellest üks on kasvataja või 
sotsiaalpedagoog. Päevaprogrammi puhul peab olema tagatud kuni 8-se 
kasvatusrühma kohta üks kasvataja või sotsiaalpedagoog. 
Ööpäevase programmi puhul lähtutakse õigusaktidest, mis kehtivad õpilaskodu 
koosseisule ja töötajate kvalifikatsioonile. 
(Rehabilitatsiooniprogrammi osutamise nõuded rehabilitatsiooniasutusele on 
kehtestatud Sotsiaalhoolekande seadusega) 

 Kool 
Rehabilitatsiooniprogrammi osutaja tagab lapse õppekorralduse põhikooli 
riikliku õppekava alusel ühele õpilasele keskendatud õppes, koduõppes, 
väikeklassis, tundeelu-ja käitumishäiretega laste klassis või kasvatusraskustega 
laste klassis, lähtudes nõustamiskomisjoni otsusest ja otsuses olevast 
soovituslikust õppevormist. 

 Majutusüksus 
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Laps elab rehabilitatsiooniprogrammi osutaja poolt korraldatud eluruumides, mis 
vastavad laste majutamiseks kehtestatud tervisekaitsenõuetele. Laps elab 
programmis olles talle eraldatud toas, soovitavalt ühe kuni kahekohalises. 
Rehabilitatsiooniprogrammi osutaja peab tagama ööpäevaringse vormi puhul 
majutuse ja toitlustuse Programmis viibivatele lastele. 

 Kodu 
 Vabajaveetmise kohad, avalik ruum 

 

2. Programmi intensiivsus  
Intensiivsus JAH EI Täpsustus 

Statsionaarne rehabilitatsiooniprogramm / klient 
on rehabilitatsiooniasutuses programmi vältel 
ööpäevaringselt 

X  Kogu perioodi vältel 

Rehabilitatsioon päevaprogrammina (klient on 
kaasatud programmitegevustesse  tööpäeva 
vältel aga ei ööbi asutuses) 

x  Kogu perioodi vältel 

Madala intensiivsusega 
rehabilitatsiooniprogramm (klient on kaasatud 
programmitegevustesse 5 – 10 tundi nädalas/1-2 
tundi päevas/1-2 päeva nädalas jne) 

x  I –III periood 
3 + 3+ 3 kuud  
Nt. september kuni 
mai 
sagedus ja maht 
individuaalsed; kuni 
10 tundi nädalas 

Hajusintensiivsusega programm – kliendi 
tegevused programmis on hajutatud pikemale 
perioodile, toimuvad määratud  graafiku alusel 
vms. 

x  ainult IV. periood  
juuni-august  
3 kuud 
 

Muu intensiivsus, täpsusta!    
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VI. Programmi kirjeldus 

A. Programmi ettevalmistamine  
 
Rehabilitatsiooniprogrammi ettevalmistustöö võib võtta aega 4-6 nädalat. 
 
Programmi ettevalmistamise tegevuste hulka kuuluvad järgmised tegevused: 
 

 laste grupi komplekteerimine: dokumentide analüüs, eelhindamine 
Rehabilitatsiooniprogrammi saamiseks esitatakse rehabilitatsiooniprogrammi osutavale 
meeskonnale dokumendid lapse kohta. Kui lapsega on tegelenud kohaliku omavaliatsuse 
sotsiaaltöötaja ja/ või lastekaitsetöötaja ja lapsele on koostatud Sotsiaalteenuste ja – 
toetuste andmeregistris STAR juhtumiplaan, siis esitatakse rehabilitatsiooniprogrammi 
osutavale asutusele lapse juhtumiplaan.  
Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistide kohustus on kontrollida esitatud dokumente.  
Dokumentide loetelu on järgnev: 

1) lapsele on SKA poolt määratud raske või sügav puue (lapse puude raskusastme ja 
lisakulude tuvastamise otsus) 

2) lastepsühhiaatri suunamiskiri koos soovitusliku raviplaaniga või 
rehabilitatsioonimeeskonnas oleva lastepsühhiaatri või psühhiaatri suunamiskiri 

3) lapse rehabilitatsiooniplaan 
4) lapse seadusliku esindaja kirjalik nõusolek rehabilitatsiooniprogrammi osutajale, 

vajalike dokumentide osas päringute tegemiseks, nt nõustamiskomisjonilt sobiva 
õppevormi osas otsuse saamiseks  

5) lapse kohta koostatud juhtumiplaan Sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistris 
STAR 

6) jm dokumendid 
 

Rehabilitatsiooniprogrammi sihtgrupi komplekteerimise käigus töötab 
rehabilitatsioonimeeskond läbi kogu lapsega kaasa tuleva dokumentatsiooni  ning täidab 
selle põhjal kontrollnimekirja (vt lisa 2). Selleks tegevuseks määratleb konkreetne 
rehabilitatsiooniasutus oma spetsialistidest vastava nn rehabilitatsiooniprogrammi 
ettevalmistust korraldava meeskonna (meeskonnaliikmete arv ja eriala võib varieeruda 
sõltuvalt asutusest). Rehabilitatsiooniplaani andmestiku B-osast saadakse ülevaade lapse 
iseseisvast toimetulekust, psühholoogilisest tasakaalust, õppimisest ja hariduse 
omandamisest, sotsiaalsest aktiivsusest, puude liigist, probleemidest, valdkonnapõhistest 
eesmärkidest. 
 

 koostöö kokkulepete sõlmimine 
Ettevalmistavate tegevuste hulka kuulub lapse ja lapsevanema või esindajaga kontakti 
loomine ja rehabilitatsiooniprogrammi eesmärgi, tegevuste ja korralduse tutvustamine.  
 
Ettevalmistuse käigus on oluline saada lapse ja lapsevanemaga kokkulepe 
rehabilitatsiooniprogrammi tegevustes vabatahtlikuks osalemiseks. Lapse ja 
lapsevanema motiveerimine rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks võib nõuda 
meeskonnalt spetsiaalset kohtumist ja rehabilitatsioonispetsiifiliste meetodite 
kasutamist. 
 
Täiendav info programmi ettevalmistuse ehk eelhindamise kohta: 
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Rehabilitatsiooniprogrammi sisenetakse rehabilitatsiooniplaaniga. 
Rehabilitatsiooniplaani koostamise käigus on läbiviidud hindamine 
rehabilitatsioonimeeskonna poolt.  
 
Käesoleva programmi raames  arvestatakse asjaoluga, et lapsel on eelnevalt, 
rehabilitatsiooniplaani koostamise käigus, läbiviidud hindamine ja on olemas 
ülevaade lapse funktsioneerimisest ehk tegevusvõimest järgmistes valdkondades 
(Sotsiaalkaitseministri määrus nr 69, mis on vastu võetud 21.12.2015): 
 

1. iseseisev toimetulek: toimetulekuoskused, teistest sõltuvus 
igapäevatoimingutes, otsuste langetamine, kohanemisvõime, oma tervise eest 
hoolitsemine; 

2. psühholoogilne tasakaal: käitumine, emotsionaalne seisund, suhtlemisoskus, 
kontaktivõtmise võime, koostööoskused, kognitiivsed võimed, isiksuseomadused 
(personaalsed tegurid); 

3. õppimine ja hariduse omandamine: õpioskused, hariduse omandamisega 
seotud võimed ja vajadused; 

4. sotsiaalne aktiivsus: kaasatus, osalusvõime ja osaluse arendamisvõimalused; 
5. last kasvatava isiku toimetulek oma rolliga ja vanemlikud oskused, lapsele 

järelvalve tagamise võimalused, tugivõrgustik; last kasvatava isiku rolliga 
toimetulekut mõjutavad tegurid (terviseolukord, puue); last kasvatava isiku 
teadlikkus lapse terviseolukorrast, motiveeritus info hankimiseks; 

6. lapse kõrvalabi, juhendamise ja järelvalve vajadus 
 
Lisaks on lapsel läbiviidud hindamine psühhiaatri ja/või psühholoogi poolt ning on teada, 
et laps on normintellektiga (vt programmi sisenemise kriteeriumid). Selleks on 
hindamisel kasutatud kas WISCi (Wechsler Intelligence Scales for Children) või WAIS 
(Wechsler Adult Intelligence Scales) teste. 
 
Lapse tegevusvõime hindamiseks on võimalik Eestis kasutada ühte järgmistest 
testidest: 
1) hindamisvahendit, mis töötatakse välja  Eesti Koolipsühholoogide Ühingu projekti 
“Põhikooli õpilaste psüühiliste protsesside hindamisvahendite komplekti koostamine ja 
tugispetsialistide koolitamine”.  
Test võimaldab hinnata: 

a) nägemistaju 
b) tähelepanu 
c) töömälu 
d) jäljendamist 
e) sõnavara 
f) tegevuse paindlikku planeerimist, ümberlülitumist ühelt ülesandelt teisele 
g) emotsioonide tundmine 
h) sotsiaalse situatsiooni mõitmine 

Alltestid võimaldavad hinnata: 
a) üldist enesehinnangut 
b) tajutud võimekust ehk akadeemilist enesetõhusust 
c) ärevust 
d) negatiivset meeleolu, depressiivsust 
e) huvisid 

Testi õpetaja poolt täidetav versioon toob välja: 
a) pingutav käitumine vastandina vältivale 
b) eksternaliseeritud käitumisprobleemid, sh agressiivsus, korrarikkumine 
c) internaliseeritud emotsionaalsed probleemid, sh ärevus, ebakindlus 
d) sotsiaalsete oskuste skaala, sh kaaslastega toimetulek ja huumor 
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2) psüühikahäirete profiili hindamiseks Achenbachi süsteemi ASEBA,  enesekohast 
hindamisvormi CBCL  8 alaskaalat: 

a) ärev/depressiivne 
b) eemalehoidev/ depressiivne 
c) somaatilised häired 
d) sotsiaalsed probleemid 
e) mõtlemisprobleemid  
f) tähelepanuprobleemid 
g) reegleid rikkuv käitumine 
h) agressiivne käitumine 

 
või  3) vabavaralist küsimustikku Strengths and Difficulties Questionnaire alaskaaladega:  

a) emotsionaalsed probleemid 
b) käitumisprobleemid 
c) hüperaktiivsus 
d) probleemid kaaslastega 
e) prosotsiaalne käitumine 

 
  



 34 

B. Hindamine ja planeerimine 
 
PROGRAMMI ALGUSES LÄBIVIIDAV HINDAMINE 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi alguses viiakse läbi hindamine, kus (lisaks A osas (eelnevas 
osas) nimetatud rehabilitatsiooniplaani läbivaatamisele): 

 koostatakse hindamiskava 
 viiakse läbi intervjuu lapse ja lapsevanemaga 

Vajadusel viiakse veel läbi: 
 vaimsete võimete, käitumis-ja tundeeluhäirete hindamine testidega (psühhiaatri, 

psühholoogi poolt) 
 praktiliste toimetulekuoskuste ja enesehooldusoskuste üksikasjalik hindamine 
 tervisekäitumise hindamine 
 isikliku arengu hindamine 

 
Käeolevas ülevaates on äratoodud seos Rahvusvahelise Funktsioneerimise, 
Vaeguste ja Tervise klassifikatsiooni laste ja noorte versioonis kirjeldatud 
funktsioneerimise ehk tegevusvõime valdkondade ja käesolevas 
rehabiliatatsiooniprogrammis kasutatavate hindamisvahendite teemade 
(hinnatavate elementide) vahel.  
Taolise tegevuse eesmärk on kasutada kogu rehabiliatatsiooniprogrammis 
järjepidevalt RFK põhist lähenemist ja näidata ära seos 
rehabilitatsiooniprogrammis lapsele püstitatavate eesmärkide, hindamise 
valdkondade ja hindamiskavas/tegevuskavas läbiviidavate tegevuste vahel. 
 
 
B1. HINDAMINE DOKUMENTIDE PÕHJAL 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi alguses hinnatakse, millistes valdkondades on lapsel 
raskused ja millises ulatuses need raskused esinevad.  
 
Siinkohal on ülevaade valdkondadest, mida iga lapse puhul hinntakse. Tegemist ei ole 
hindamisvahendiga, vaid selgitusega, mida antud rehabilitatsiooniprogrammis iga lapse 
puhul hinnatakse (RFK L-N ja Kenn Konstabeli töörühma poolt koostatud 
hindamisjuhendi seosed). 
 

RFK valdkond 
(RFK L-N versiooni alusel) 

Probleemide ja ressursside 
kontrollnimekiri (Kenn Konstabel jt 
juhend lapse hindamiseks teenusele 
sisenedes 2016) 

b1263 psüühiline stabiilsus 
d250 oma käitumise reguleerimine 

Agressiivne/ vägivaldne käitumine 

b1304 impulsside kontrollimine 
d240 stressi ja muude psüühiliste 
koormustega toimetulek 
d250 oma käitumise reguleerimine 
d571 oma turvalisuse eest hoolitsemine 

Suitsiidikatsed, enesevigastamine 

d175 probleemide lahendamine 
d1750 lihtsate probleemide lahendamine 
d1751 keeruliste probleemide 
lahendamine 
d177 otsuste tegemine 

Õpiraskused 

d230 igapäevatoimingute tegemine Koolist puudumine 
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d820 kooliharidus 
d230 igapäevatoimingute tegemine Kodust puudumine 
b1303 himu 
d57022 uimastite või alkoholi 
kuritarvitamise vältimine 

Mõnuainete probleemne tarvitamine 

d570 oma tervise eest hoolitsemine 
d5700 oma füüsilise mugavuse eest 
hoolitsemine 
d5702 oma tervise hoidmine 
d57021 hoolekandeasutusest või 
spetsialistidelt nõu või abi küsimine 
 

Eneseteenindusoskused 

d710 inimestevaheline lävimine ja suhted 
d760 perekondlikud suhted 

Kalk/ emotsioonitu 

e310 kitsas perekonnaring 
e315 laiem perekonnaring 
e410 lähedaste perekonnaliikmete 
isikupärased hoiakud 

Pereprobleemid, perevägivald 

Personaalsed tegurid Loovus, spetsiifilised huvid 
b126 temperamendi ja isiksuse 
funktsioonid 

meeleoluprobleemid 

 
 
B2. HINDAMISKAVA 
 
HINDAMISKAVA KOOSTATAKSE INTERVJUU (JA VAATLUSE PÕHJAL) PROGRAMMI 
ALGUSES 
 
Hindamiskavas tuuakse välja valdkonnad, mida hinnataval lapsel on vaja arendada. 
Hindamiskavas probleemvaldkondade väljatoomisel juhindutakse  
a) rehabilitatsiooniplaanis väljatoodud tegevusvõime probleemvaldkondadest;  
b) Rahvusvahelise Funktsioneerimise Klassifikatsiooni d ehk tegutsemise ja osaluse 
peatüki valdkondadest ja e ehk keskkonnategurite peatüki koodidest. 
 
HINNATAVAD VALDKONNAD 
Rahvusvahelise Funktsioneerimise Klassifikatsiooni (RFK) alusel võivad olla järgmised 
 
ÕPPIMINE JA TEADMISTE RAKENDAMINE 
d175 probleemide lahendamine 
 d1750 lihtsate probleemide lahendamine 
 d1751 keeruliste probleemide lahendamine 
d177 otsuste tegemine 
 
ÜLDISED ÜLESANDED JA NÕUDED 
d210 ühe ülesande täimine 
 d2104 lihtsa ülesande lõpuleviimine 
 d2105 keerulise ülesande lõpuleviimine 
d220 paljude ülesannete täitmine 
 
d230 igapäevatoimingute tegemine 
 d2300 igapäevakohustuste täitmine 
 d2301 igapäevatoimingute korraldamine 

d2302 igapäevatoimingute lõpuleviimine 
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d2303 oma aktiivsuse reguleerimine 
d2304 toimetulek igapäevatoimingute muudatustega 
d2305 oma aja planeerimine 
d2306 ajapiirangutega kohanemine 

d240 stressi ja muude psüühiliste koormustega toimetulek 
 d2400 vastutuse võtmine 
 d2401 stressiga toimetulek 
 d2402 kriisiolukorraga toimetulek 
d250 oma käitumise reguleerimine 
 d2500 uudsete nähtuste aktsepteerimine 
 d2501 ootustele vastamine 
 d2502 lähenemine isikutele või olujordadele 
 d2503 ettearvamatu käitumine 
 d2504 aktiivsuse kohandamine 
 
SUHTLEMINE  
d350 vestlus 
 d3500 vestluse alustamine 
 d3501 vestluse ülalhoidmine 

d3502 vestluse lõpetamine 
d3503 vestlemine ühe inimesega 
d3504 vestlemine mitme inimesega 

 
ENESEHOOLDUS 
d570 oma tervise eest hoolitsemine 
 d5700 oma füüsilise mugavuse eest hoolitsemine 
 d5702 oma tervise hoidmine 
 d57021 hoolekandeasutusest või spetsialistidelt nõu või abi küsimine 
d571 oma turvalisuse eest hoolitsemine 
d640 kodutööde tegemine 
 d6406 abistamine kodutöödes 
d650 koduse vara hooldus 
 d6501 eluaseme ja sisustuse korrashoid 
 
INIMESTEVAHELINE LÄVIMINE JA SUHTED 
d710 elementaarne inimestevaheline lävimine 
 d7100 austus ja soojus inimsuhetes 
 d7101 tunnustus inimsuhetes 
 d7102 sallivus inimsuhetes 
 d71040 sotsiaalse suhtluse algatamine 
 d71041 sotsiaalsete suhete hoidmine 
d720 komplitseeritud inimestevaheline lävimine 
 d7202 suhtekäitumise reguleerimine 
 d7203 sotsiaalsete normide järgimine 
 d7204 sotsiaalse distantsi säilitamine 
d740 ametlikud suhted 
 d7400 suhtlemine kõrgemal positsioonil olevate inimestega 
d750 miteeametlikud sotsiaalsed suhted 
 d7504 mitteametlikud suhted omasugustega 
d760 perekondlikud suhted 
 d7601 laste suhted vanematega 
 d7602 õdede ja vendade suhted 
 
PEAMISED ELUALAD 
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d820 kooliharidus 
 d8202 koolis edasijõudmine 
 
ÜHENDUSTES OSALEMINE , SELTSKONNA- JA KODANIKUELU 
d920 puhkus ja vaba aeg 
 d9200 mängud 
 d9201 sport 
 d9202 kunst ja kultuur 
 d9203 käsitöö 
 d9204 hobid 
 d9205 seltskondlik elu 
d940 inimõigused 
 
 
TOOTED JA TEHNOLOOGIAD 
e130 õppevahendid ja –tehnoloogiad 
 
TOETUS JA SUHTED 
e310 kitsas perekonnaring 
e315 laiem perekonnaring 
e320 sõbrad 
 
HOIAKUD 
e410 lähedaste perekonnaliikmete isikupärased hoiakud 
e425 tuttavate, omasuguste, ... ja teiste kaaslaste isikupärased hoiakud  
e430 kooli personali hoiakud 
  
PERSONAALSED TEGURID – RFK neid ei kodeeri, kuid peab oluliseks nende väljatoomist. 
 
Lisaks hindamiskavale kasutatakse rehabilitatsiooniprogrammi vältel hindamislehti, mis 
aitavad kogu rehabilitatsiooniprogrammi vältel kaardistada tegevusi ja muutuseid. 
Hindamislehe näidis on lisas 2. Käesolevas punktis on nimetatud hindamislehte 
eesmärgiga tuua välja seos hindamiskava ja hindamislehe vahel. 
 
B3. INTERVJUU 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi alguses, st kohanemisperioodil,  viiakse läbi 
rehabilitatsioonimeeskonna psühholoogi (vajadusel lisaks teiste spetsialistide) poolt 
struktureeritud intervjuu. 
Siinkohal toodud ülevaade ei ole hindamisvahend, vaid selgitav ülevaade valdkondadest, 
mida antud rehabilitatsiooniprogrammis hinnatakse (näidatud on seos RFK valdkonna, 
Kenn Konstabeli poolt koostatud intervjuu kava vahel ning RFK määrajate seostamine 
kahe eelnimetatuga). 
 
Intervjuu käigus hinnatakse järgmisi valdkondi: 
 

RFK VALDKOND 
(RFK L-N alusel) 

INTERVJUU  
HEAOLU JA TOIMETULEK 
(koostatud Kenn 
Konstabeli jt poolt 2016) 

PROBLEEMI ULATUS EHK 
MÄÄRAJA 
(RFK alusel) 

b1263 psüühiline stabiilsus 
b152 emotsioonide 
funktsioonid 
 

Eluga rahuolu ja meeleolu 
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Personaalsed tegurid: 
Ootused, unistused 
b1140 orienteerumine ajas 
d163 kujutlemine 

Tulevik 
 

 

Personaalsed tegurid: 
Tugevused 
 

Tugevused ja raskused 
 

 

d230 igapäevatoimingute 
tegemine 
d2400 vastutuse võtmine 
 

Iseseisev toimetulek 
 

 

d230 igapäevatoimingute 
tegemine 
d210 ühe ülesande täitmine 
d220 paljude ülesannete 
täitmine 
d230 igapäevatoimingute 
tegemine 
d2400 vastutuse võtmine 
d250 oma käitumise 
reguleerimine 
d720 komplitseeritud 
inimestevaheline lävimine 
d740 ametlikud suhted 
d820 kooliharidus 
personaalsed tegurid: 
eelistused ehk  mis 
meeldib/ ei meeldi 

Kool, õppimine 
 

 

e310 kitsas perekonnaring 
e315 laiem perekonnaring 
e320 sõbrad 
e325 tuttvad, omasugused 
... kaaslased 
e330 juhtpositsioonil 
olevad inimesed 

Sotsiaalne võrgustik 
 

 

d350 vestlus 
d355 arutelu 
d710 elementaarne 
inimestevaheline lävimine 
d720 komplitseeritud 
inimestevaheline lävimine 
d740 ametlikud suhted 
d760 perekondlikud suhted 
 
personaalsed tegurid: 
personaalne hinnag suhete 
kvaliteedi kohta 

Suhtlemine 
 

 

d835 koolielu ja sellega 
seotud üritused 
d880 mängudega 
tegelemine 
d920 puhkus ja vaba aeg 
Personaalsed tegurid 

Huvid, tegevused 
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B4. LAPSE PRAKTILISTE OSKUSTE KAARDISTAMINE 
 
Lapse praktiliste oskuste kaardistamiseks kasutatakse küsimustikku (koostanud Kenn 
Konstabel 2016), kus laps saab märkida ära kõik oskused/teadmised, mis tal on. 
Teemade loendit võib spetsialist kasutada ka intervjuu kavana. 
 
Siinkohal on äratoodud ülevaade praktiliste oskuste loetelust, mida hindamisel 
kaardistatakse (keskmine tulp) ja oskuste loetelu on seotud RFK L-N versiooni 
valdkondadega (vasakult esimene tulp). 
 

RFK VALDKOND 
(RFK alusel) 

HEAOLU JA TOIMETULEK 
(koostatud Kenn Konstabeli 
jt poolt 2016) 

PROBLEEMI ULATUS 
EHK 
MÄÄRAJA 
(RFK alusel) 

 KÜSIMUSTIK 
PRAKTILISED OSKUSED (vt 
ka lisa 2) 

 

d630 toiduvalmistamine 
d640 kodutööde tegemine 
d650 koduse vara hooldus 
 

Kodu 
 

 

d510 enda pesemine 
d520 kehaosade hooldus 
d530 tualetitoimingud 
d540 riietumine 

Isiklik hügieen 
 

 

d550 söömine 
d560 joomine 

Toitumine 
 

 

d570 oma tervise eest 
hoolitsemine 

Tervis 
 

 

 
teadmised ühiskonna kohta 

Töö 
 

 

Personaalsed tegurid Raha planeerimine 
 

 

teadmised ühiskona kohta Haridus 
 

 

d940 inimõigused Seadused 
 

 

d910 ühendustes 
osalemine 
d920 puhkus ja vaba aeg 

Ühiskond 
 

 

d175 probleemide 
lahendamine 
d177 otsuste tegemined 
d240 stressi ja muude 
psüühiliste koormusteg 
toimetulek 

Sotsiaalsed ja 
planeerimisoskused 
 

 

 
PRINTSIIBID: 

1. Iga lapse eesmärgid on individuaalsed, peavad olema selgelt sõnastatud ja 
realistlikud/saavutatavad arvestades lapse terviseolukorda (nt ASH lapse puhul 
ei ole mõtet võtta eesmärgiks, et laps suudaks suhelda vabalt); Individuaalsed 
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eesmärgid sõnastatakse meeskonnatöö tulemusena rehabilitatsiooniprogrammi 
alguses ja nende alusel koostatakse igale lapsele individuaalne tegevuskava/-
plaan;  

2. Eesmärgiks ei saa olla põhidiagnoosi väljaravimine; eesmärk ei ole diagnoosi-
põhine, sest diagnoos üksi ei ütle palju lapse tegeliku funktsioneerimise, 
tegevusvõime kohta; eesmärk on lapse tegevusvõime (toimetuleku) arendamine; 
üks alaeesmärkidest saab olla raviplaani täitmine (protsessis olemise 
säilitamine); 

 
Programmi printsiibid põhinevad projekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine 
raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” kahe teenuse mõju hindamise IV etapi 7c-2014 
aruande soovitustel (OÜ INTERNA 2016) 
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C. Sekkumine 
 
PRINTSIIBID 

1. Tegevused ja meetmed on vajaduspõhised, st iga lapse puhul sõltuvad valitavad 
rehabiliteerivad tegevused tema vajadustest (vajadused selgitatakse välja 
hindamise käigus); 

2. Meetme, tegevuse osutamise maht ja sagedus on paindlikud ning nende 
määratlemisel arvestatakse lapse tegevusevõimet ja terviseolukorda; 

3. Tegevuste läbiviimisel tuleb arvestada, et muutused tegevusvõime arengus 
võivad ilmneda pika aja jooksul/pärast ja kohest tegevusevõime 
(toimetulekuvõime) tõusu ei saa sageli loota. Osutatud tegevuste mõju võib 
avalduda väga pika aja pärast. 

 
Programmi printsiibid põhinevad projekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine 
raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” kahe teenuse mõju hindamise IV etapi 7c-2014 
aruande soovitustel (OÜ INTERNA. Siiri Antsmäe. 10.02.2016). 
 
Lisaks on oluline arvestada, et rehabilitatsiooniprotsessis tulemuse saavutamiseks tuleb 
valida mõistlik hulk uusi tegevusi, et laps suudaks tegevustega kohaneda, kaasatöötada ja 
tulla toime oma päevakava järgimisega. 
 
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 säilitamist keskkonnas, 
kuhu laps läheb elama, õppima peale rehabilitatsiooniprogrammi. 
 

 ÕPPIMISE VALDKONNAGA SEOTUD TEGEVUSVÕIME ARENDAMINE 
Individuaalsed 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 elaseme 
korrashoid, toidu, riiete, muu eluks tarviliku korrashoid ja teiste abistamine, d7 
inimeste vahelise lävimise ja suhete valdkonnas. 

 
Rehabilitatsiooniprogramm tervikkuna hõlmab järgmisi tegevussamme: 
 

I. Rehabilitatsiooniprogrammi sisenemise ettevalmistamine ja 
rehabilitatsiooniprogrammi käivitamise tegevused 
rehabilitatsioonimeeskonna jaoks (vt eelnev alapeatükk) 
Eeltöö kestab 4-6 nädalat 

II. Lapse tegevusvõime hindamine rehabilitatsiooniprogrammi algusperioodil 
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Lapse hindamine ja hindamiskava koostamine kestab kuni 4 nädalat (vt 
eelnev alapeatükk) 

III. Rehabilitatsiooniprogrammi põhitegevuste läbiviimine: 
Lapse oskuste arendamine 
Peretöö, võrgustikutöö ja kogukonnatöö 
Rehabilitatsiooniprogrammi põhitegevused kestavad kuni 9 kuud 

IV. Vahehindamine 
Vahehindamise aeg ja kestus: 6 kuu peale rehabilitatsiooniprogrammi 
sisenemist; kestab kuni 3 nädalat 

V. Rehabilitatsiooniprogrammis omandatud oskuste kinnistamine, iseseisvuse 
suurendamine, rehabilitatsiooniprogrammist väljumise ettevalmistamine 
Kestab 3 kuud  

VI. Lõpphindamine 
Hindamise aeg ja kestus: (9-)11 kuud peale rehabilitatsiooniprogrammi 
sisenemist; kestab kuni 2 nädalat 

VII. Rehabilitatsiooniprogrammist väljumise toetamine ehk järeltöö 
Järeltöö toimumise periood lepitakse kokku võrgustikuliikmega (nt kohaliku 
omavalitsuse sotsiaaltöötajaga, elukohajärgse kooli esindajaga) 

 
C1 TEGEVUSED 
 
I. Miljööteraapias on kasutuses järgmised tegevused:  

 päevarežiimi jälgimine ja toetamine, magama suunamine jm, 
 kooli suunamine, 
 abistamine kodutööde tegemisel, 
 julgustamine teiste lastega ühistegevustest osavõtmiseks, 
 toiduvalmistamisel suunamine, koos tegutsemine,  
 tähelepanu juhtimine korra hoidmisele, enda toa ja privaatsuse väärtuslikkusele, 
 suunamine ja julgustamine hügieenitoimingutes, 
 toetamine tunnete sõnastamisel, 
 ajaplaneerimise mudeldamine, 
 eneserahustamise mudeldamine, 
 lapse ja lapsevanema vahelise suhtlemise optimeerimine. 

 
II. Rehabilitatsiooniprogrammi tegevuse nimetus, tegevusi elluviivad spetsialistid 
ja tegevuse kirjeldus 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi individuaalsete rehabiliteerivate meetmete all on 
mõeldud järgmisi rehabilitatsioonispetsialistide poolseid sekkumisi: 

1. psühholoogi individuaalteenus 
2. psühholoogi pereteenus 
3. tegevusterapeudi individuaalteenus 
4. sotsiaaltöötaja individuaalteenus 
5. sotsiaaltöötaja pereteenus 
6. eripedagoogi individuaalteenus 
7. eripedagoogi pereteenus 
8. logopeedi individuaalteenus 
9. õe individuaalteenus 
10. füsioterapeudi individuaalteenus 
11. arsti individuaalteenus 
12. kogemusnõustaja individuaalteenus 
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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 
5. kogemusnõustaja 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 
 
Kogukonnategevusi on võimalik läbi viia kaasates koostööpartnereid, nt kohalikku 
omavalitsust. 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi teenused ja rakendatavad soovituslikud tegevused, 
meetodid 
 

1. psühholoog 
1) töö motivatsiooniga (valmisolekuga): nt motiveeriva intervjueerimise 

tehnikad 
2) valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, õppimiseks, iseseisvaks 

elamiseks 
3) lapse eneseanalüüsi oskuste arendamine: nt vestlus lapsega 
4) analüüsioskuste arendamine: põhjus-tagajärg seoste analüüs 
5) emotsionaalse stabiilsuse arendamine: nt meeleolu hindamise küsimustik; 

toimetulek ärevusega 
6) psüühilise stabiilsuse arendamine: nt lõõgastustehnikate õpetamine, 

autoagressiivse käitumismustri hindamine 
7) sotsiaalsete oskuste arendamine: individuaalteraapia 
8) kohanemisvõime, reageerimise, aktiivsuse tasemega seotud oskuste 

arendamine: nt agressiivse käitumismustri korrigeerimine 
eneseregulatsioonioskuste, alternatiivsete käitumisviiside õpetamise ja 
kinnistamise kaudu 

9) koolieluga seotud küsimustes nõustamine: nt nõustamine koolikorralduslikes 
küsimustes; arutelud teemal suhted klassis, elukutsevaliku võimalused 

10) koduse ja pereeluga seotud küsimustes nõustamine: nt koduse suhtemustrid 
11) nutiseadmete, arvutikasutamise struktureerimine; impulsside kontrollimine: 

nt ööpäevase rütmi ja arvutikasutuse planeerimine, korrigeerimine 
12) nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide 

ennetamiseks ja lahendamiseks 
13) psühhoteraapia tehnikate kasutamine: kognitiiv-käitumuslik psühhoteraapia, 

dialektilise käitumisteraapia tehnikad 
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14) võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada last 
rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel 
*Psühholoog osutab nii individuaal-, pere- kui grupiteenust. 

 
2. tegevus- või loovterapeut 

1) toiduvalmistamise oskuste arendamine: nt. koos toidu valmistamine 
2) igapäevaelus vajalike oskuste õpetamine, täiendamine ja säilitamine 
3) lapse ürituste korraldamisse kaasamine, nt fotograafina 
4) muusika ja loovust arendavad tegevused: nt tantsimine, laulmine 
5) lemmiklooma eest hoolitsemine 
6) loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate rakendamine tegevusvõime 

arendamiseks, lapse terviseseisundist lähtuvalt, sh 
7) peenmotoorika arendamine: nt joonistamine, maalimine, värvimine, 

lõikamine, rebimine, kleepimine, voolimine, savitöö, õmblemine, tikkimine, 
heegeldamine, riidemoe kujundamine/joonistamine, käsitöö (ehete 
valmistamine, meisterdamine), puzzlede ja mudelite kokkupanek, 
piltülesanded 

8) võrgustikuliikmete nõustamine, sh loovtegevuste rakendamiseks lapse 
tegevuskeskkonnas 
*Tegevus- või loovterapeut osutab nii individuaal-, pere- kui grupiteenust. 
 

3. sotsiaaltöötaja  
1) lapse sotsiaalse kohanemise arendamine teda ümbristevas sotsiaalses 

keskkonnas (sh kohanemine uue kooliga) ja suhetevõrgustikus: nt. positiivne 
tagasisidestamine, preemiasüsteem; käelised loovad tegevused: nt. 
lillepottide dekoreerimine, mandalate värvimine ja nende tegevuste kaudu 
sotsiaalse suhtlemise mudeldamine, soodustamine 

2) õigusrikkumise teema käsitlemine, vastutus, piiride kehtestamine 
3) suhted pereliikmete ja mitteformaalse võrgustiku liikmetega: nt. genogramm, 

perehierarhia, õdede-vendade suhted, suhted kärgperes, muutunud 
peresuhted 

4) suhted koolis kooli- ja klassikaaslastega: nt. sobivad suhtlustasandid, 
suhtlusviisid 

5) sotsiaaltöötaja teenus – koostöö, võrgustikutöö 
koostöö klassijuhatajaga: nt lapse käitumise positiivsete muutuste säilitamise 
eesmärgil, positiivsete muutuste tagasisidestamine; nt kovisioon 

6) lapsevanema (nt ema) toetamine muutunud peresüsteemi mõtestamisel, 
peresiseste kohustuste ümberjagamisel, pere allsüsteemide 
funktsioneerimise mõistmisel, kohutused, vastutus 

7) lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna ressursside vahendamine, avalike 
teenuste osutajate konsulteerimine, et toetada last rehabiliteerimise 
eesmärkide saavutamisel 

8) teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja 
lahendamiseks, et toetada lapse funktsioneerimist, tegevus- ja osalusvõimet 

*Sotsiaaltöötaja osutab nii individuaal-, pere- kui grupiteenust. 
 

4. eripedagoog 
1) kõnearendus: nt kõnearenduslike tunnete väljendamise kaartide kasutamine, 

nt töö sõnavaraga, nt verbaalse suhtluse ärgitamine/julgustamine 
2) funktsionaalse lugemisoskuse arendamine 
3) jutustamisoskuse arendamine 
4) väljendusoskuse parandamine: nt lausete lõpetamise kaardid, nt 

emotsioonide sõnastamis- ja väljendamisoskuse arendamine 
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5) kommunikatsioonioskuste ja – julguse õpetamine ning arendamine: nt 
silmside harjutamine, nt suhtlus lapsega Facebooki vahendusel 
(motiveerimine, infovahetus) 

6) tähelepanu- ja keskendumisvõime arendamine: nt taju- ja 
tähelepanuülesannete tegemine 

7) mälu parandamine, treenimine: harjutused ja ülesanded 
8) motivatsiooni arendamine: nt motiveerivate tegevuste väljaselgitamine, nt 

sisemine ja väline motivatsioon oma käitumist muuta 
9) püsivuse treenimine: nt. mängud, harjutused 
10) analüüsioskuse arendamine: käitumismustrite ja kõneolukordade analüüs  
11) ainealane arendustöö: nt eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, inglise keel 

jne ainealaste teadmiste kaardistamine, õpilünkade likvideerimine ehk 
järelaitamine, 

12) õpioskuste arendamine 
13) iseseisva töö oskuse harjutamine: nt õpioskuste test, õpioskuste 

kaardistamise analüüs; õpioskuste arendamine; koduste tööde lahendamine; 
kindla tunnistruktuuri paikapanemine, harjutamine, järgimine 

14) töö eneseteenindusoskustega 
15) koostööoskuste ja konfliktide ennetamise ja lahendamisoskuse arendamine: 

kasutades lauamänge 
16) koostöö, võrgustikutöö, võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, sh 

tegevuskeskkonnas 
17) õpetajate nõustamine 
* Eripedagoog osutab nii individuaal-, pere- kui grupiteenust. 
 

5. logopeed 
1) kommunikatsioonioskuste arendamine 
2) verbaalse suulise ja kirjaliku kommunikatsiooni arendamine 
3) väljendusoskuse parandamine, kõnearendus 
4) lapse võrgustikuliikmete nõustamine kommunikatsioonioskuste arengut või 

taastamist toetava keskkonna kujundamisel 
*Logopeed osutab nii individuaal-, pere- kui grupiteenust. 
 

6. õde 
1) oskuste arendamine oma vaimse tervise eest hoolitsemiseks: nt. 

emotsionaalse enesetunde küsimustiku kasutamine 
2) tervise ja enese eest hoolitsemisest teavitamine 
3) haigusteadlikkuse hindamine 
4) haiguse ja sümptomite toimetuleku õpetamine 
5) riskikäitumise juhtimine 
6) lähivõrgustiku nõustamine lapse terviseprobleemidega parema toimetuleku 

soodustamiseks 
*Õde osutab nii individuaal-, pere- kui grupiteenust. 

 
7. füsioterapeut 

1) individuaalne liikumisteraapia lapsele: nt. lampjalgsuse ja ülekaalu 
korrigeerimine; nt positiivsete emotsioonide kogemine liikumistegevustes 

2) ujumine ja vesiravi: nt raviujumine, nt  mängud jm aktiivsed tegevused vees 
3) liikumisharjutuste tegemine nt batuudikeskuses 
4) tegevused jõusaalis 
5) pallimängud 
6) liikumine: matkad loodusesse 
7) ratsutamine 
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8) nõustamine toitumisharjumuste teemal: tervislike toitumisharjumuste ja 
eluviisi kujundamine 

9) individuaalsete liigustuslikku sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut 
arendavate, taastavate, soodustavate ja/või säilitavate füsioterapeutiliste 
programmide koostamine, rakendamine 

10) võrgustikuliikmete nõustamine lapse abistamiseks tema tegevuskeskkonnas  
 
*Füsioterapeut osutab osutab nii individuaal-, pere- kui grupiteenust. 
 

8.  Arst, lastepsühhiaater või psühhiaater 
1) kiindumusmushäire väljaselgitamine, sügavast kiindumushäirest tingitud 

probleemide analüüs 
2) posttraumaatiliste elamuste väljaselgitamine ja sõnastamine 
3) psühhoteraapilised vestlused kõrge konfliktsuse põhjustest 
4) psühhoteraapiline töö hirmudega, põhjuste välja selgitamine; 

psühhoteraapiline töö ebakindluse ja mahajäetustundega,  
5) enesekontrolli ja impulsiivsuse üle kontrolli tugevdamine, emotsioonide 

juhtimisoskuse tõstmine,  
6) keskendumisvõime parandamine,  
7) käitumismustrite korrigeerimine,  
8) töö õpimotivatsiooniga, 
9) struktureeritud päeva- ja nädalaloomise toetamine, päevastruktuuri loomine 

ja kinnistamine 
10) toitumis- ja uneharjumuste korrigeerimine, 
11) eakohaste sotsiaalsete suhete kujunemise toetamine 
12) suhted eakaaslastega,  
13) suhted pereliikmetega, peresiseste suhete analüüs, pere suhtlusmustrite 

analüüs 
14) peresisesed kokkulepped ja elukorraldus, vanemate-lapse suhte 

tasakaalustamine, reeglid, piirid 
15) võrgustikuliikmete (sh pere) konsulteerimine, et toetada last rehabilitatsiooni 

eesmärkide saavutamisel  
16) arst konsulteerib last ja tema võrgustikuliikmeid lapse terviseolukorrast 

rehabilitatsiooniprotsessi vältel, sh tulenevalt rehabilitatsiooni tulemustest ja 
mõjust terviseolukorrale 

*Arst, lastepsühhiaater või psühhiaater osutab individuaalteenust 
 

9. Kogemusnõustaja 
1) nõustamine sarnase terviseolukorra, kogemuse või erivajadusega inimese 

poolt 
2) teadmiste ja kogemuste vahetamine 
3) emotsionaalse, sotsiaalse ja/või praktilise toe pakkumine 
*Kogemusnõustaja osutab osutab nii individuaal-, pere-  kui grupiteenust 

 
III. Tegevused grupis ja kogukonnas 
 
Mängulised, arendavad ja loovad tegevused: 

 rollimängud 
 mänguteraapia (eneseteenindus- ja sotsiaalsete oskuste arendamine)  
 mängud ja harjutused: mälu-ja tähelepanuharjutused, õpioskuste kujundamine 

mänguliste tegevuste kaudu 
 värviteraapia 
 grupitööd: ühisarutelud 
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Erinevate keskkondade külastused: 
 ümbritseva keskkonna tundmaõppimine, piirkonna külastused 

(linnaekskursioonid, looduskeskuste nt Piusa jne külastused) 
 erinevate laste ja noorte arengule suunatud keskuste ja organisatsioonide 

külastus (nt AHHAA keskus, muuseumid, kino, veekeskus jne) 
 
Koostöö lapsevanematega, lapse lähedastega 

 Hoiakud lapsevanemate suhtes; 
 Lapsevanema võimalus kohtuda erinevate spetsialistidega, sh psühhiaatri, vaimse 

tervise õe jt-ga 
 Vanemate nõustamine (sh vanemate psüühiline stabiilsus, enekindlus) 

 
Koostöö kogukonnaga (aluseks Feedback summary and proposals for the 
organizational development of Estonian special needs schools 26/02/2016)  

 luua koostöö võimalused ja ühistegevused kogukonna erinevate osapooltega, et 
saavutada ühiskonna poolne toetus terapeutilisele tööle, mida 
rehabilitatsiooniprogrammi raames 

 infovahetus ja/ või seminarid, nt online kommunikatsioon ja nõustamine 
vanematele, sotsiaaltöötajatele jt, et saavutada hea koostöö ning arendada - 
parandada laste re-integreerimise võimalusi juba enne 
rehabilitatsiooniprogrammi lõppu 

 
VAHEHINDAMINE 
 
Sekkumise etapis on soovitav viia läbi vahehindamine kuue kuu järel või regulaarsusega, 
mis on lepitud kokku lapse individuaalses tegevusplaanis rehabilitatsiooniprogrammi 
sisenemisel.* 
 
Vahehindamisel tuleb lähtuda järgmistest printsiipidest: 

1) kirjutada detailselt lahti, mida vaadeldaval perioodil konkreetselt lapsega tehti, 
miks valiti antud tegevus  

2) vahehindamise kokkuvõttes tuleb kirjutada lahti kas ja milline muutus on 
toimunud, analüüsida põhjuseid ja perspektiivi  

3) vahehindamistele on soovitav kaasata lapsevanem. Juhul kui lapsevanem 
objektiivsetel põhjustel vahehindamisel osaleda ei saa, siis tuleb vahehindamise 
käigus kaardistatud info edastada lapsevanemale (ja esitada temale arusaadaval 
viisil).  

4) Juhul kui vahehindamist ei ole võimalik teha ettenähtud ajal, koostada täiendav 
dokument, milles on kirjas vahehindamise mittetoimumise põhjused, samuti 
otsus (sh otsus jätkata eelmisel perioodil koostatud tegevuskava alusel) 

5) Vahehindamisel kaardistada mh ka õppetöös osalemine ja edasijõudmine, info 
õpimotivatsiooni kohta 

 
*Vahehindamise kirjelduse aluseks on projekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine 
raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” kahe teenuse mõju hindamine. IV etapp. Teenuse 
mõju hindamine 7c-2014 aruanne, mis on koostatud Siiri Antsmäe poolt (dokument 
10.02.2016: 29). 
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C 2 Rehabilitatsiooniprogrammi maksumus 
Rehabilitatsiooniprogramm, mis hõlmab hariduse-ja rehabilitatsiooniteenuseid ning 
mille keskseks teljeks on haridusvaldkond, tehakse rehabilitatsiooniprogrammi 
osutamisel tihedat koostööd. Rehabilitatsiooniprogrammis olevatele lastele on loodud 
integreeritud keskkond, kus nad saavad rehabilitatsiooniteenuseid, täita koolikohustust 
ja tuge igapäevatoimingutes. Tuginedes valdkondadevahelisele analüüsile (OÜ Interna) 
on eelarvelisest seisukohast olemas juba toimiv süsteem Täna on haridusmaastikul 
loodud rehabilitatsiooniprogrammi osutamiseks tugev raamistik, kuhu on võimalik lisada 
vajalikke rehabilitatsiooniteenuseid. Juhime tähelepanu asjaolule, et lapsed 
sisenevad rehabilitatsiooniprogrammi aastaringselt.  
Rehabilitatsiooniprogrammi piloteeritakse maksumusega kalendriaastas kuni 2732 
eurot (lisa 2). Programmi piloteermise tulemusena võime öelda, et 
rehabilitatsiooniprogramm on toimiv rahastusega ühes kelendriaastas ühe lapse kohta 
2732 eurot. Rehabilitatsiooniprogrammi hinnakirjas on  kehtestatud füsioterapeudi 
individuaal-, pere- ja grupiteenusele  piirmäär,  summas 234,12 eurot, 
tulenevalt  sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 aasta määrusest nr 66. Juhul, kui lapsel on 
ka liikumispuue, siis tema füsioterapeudi teenuse maht võib olla kuni 936,48 eurot 
kalendriaastas (sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 aasta määrusest nr 66 § 3 lg 5). 
  
**Sotsiaalkindlustusameti kaudu toimub projektirahastus rehabilitatsiooniprogrammile 
2016. aastal: kahe finantseerimisallika kaudu, milleks on olemasolev riiklik rahastus, 
maksimaalselt 1395 eurot  ja lisarahastus maksimaalselt 1337 eurot ühes kalendriaastas 
ühe lapse kohta. Lisarahastus toimub projekti eelarvest.  
Iga lapse puhul tehakse spetsialistide teenuste mahu arvestused individuaalselt 
rehabilitatsiooniprogrammi käivitumisel ehk programmi alguses kooskõlas lapse 
individuaalse tegevus-ja hindamiskavaga. Rehabilitatsiooniprogrammi käivitumise 
esimeses etapis selgitatakse täpselt välja lapse rehabiliteerimise eesmärgid, neid 
kaalutakse ja täpsustatakse rehabilitatsioonimeeskonna poolt, et teha alaeesmärkide osas 
täpsem ja piiritletum valik. Peale alaeesmärkide piiritlemist valitakse väga põhjalikult 
kaaludes, milliste spetsialistide tegevus ning milleses mahus on vajalik lapse 
rehabiliteerimise alaeesmärkide saavutamiseks, st tegevused ja nende maht 
optimeeritakse. Kuna antud rehabilitatsiooniprogrammi sihtgruppi kuuluvad lapsed on 
väga erinevate psüühika- ja käitumishäiretega (terviseolukorraga), siis ei ole võimalik 
saavutada eesmärkide täitmist, kui kõigile lastele osutatakse iga spetsialisti teenust ühes 
ja samas mahus, arvestamata lapse olukorra hindamisel saadud tulemusi. Iga lapse puhul 
peab säilima individuaalne lähenemine ka rehabilitatsiooniteenuste finantsilisel 
planeerimisel, seejures tuleb rehabilitatsioonimeeskonnal pidada silmas 
rehabilitatsiooniprogrammi teenuste maksimaalset maksumust ühe lapse kohta. 
 
Sotsiaalkindlustusamet esitas 29.04.2016, kiri nr 4.2-3/2149-2 Sotsiaalministeeriumile 
„Kõrgema piirmäära kehtestamise ettepaneku riigieelarve lisataotluseks 
psüühikahäirega laste rehabilitatsiooniprogrammile“ koos ettepanekuga täiendada 
ministri määrust nr 66 „ Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste 
loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas 
ning sõidu-ja majutuskulude hüvitamise korra, maksimaalse maksumus ja sõidukulu 
määra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumite kehtestamine „järgmiselt: 
 
Paragrahv 3 lõiget 4 täiendada järgmise sõnastusega „Kui sotsiaalse rehabilitatsiooni 
teenust osutatakse rehabilitatsiooniprogrammi „Rehabilitatsiooniprogramm lastele, kellel 
on raske ja püsiv psüühikahäire“ alusel on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse riigi poolt 
ülevõetava tasu maksimaalne suurus 2732 eurot kalendriaastas.  
 
Lõike täiendamine on vajalik, sest programmi sihtrühm on 10-17 (k.a) aastased lapsed. 
Erandi loomine põhjuseks on asjaolu, et antud sihtrühmale puudub vajalik teenus. Samuti 
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on tulenevalt sihtgrupi eripärast tulenevalt vajalik pikaajalisem ja intensiivsem 
sekkumine, et saavutada muutusi ja positiivset tulemust. Puudub isikukeskne ja 
vajaduspõhine lähenemine. Programmi vajadusele viitab ka asjaolu, et praegused 
keskused ei paku kompaktset lähenemist lastele, kellel on diagnoositud psüühika-ja 
käitumishäired ning kellel on lisaks kaasuvaid sotsiaal- ja õpiprobleeme.  
Rehabilitatsiooniprogrammi hinnakiri 

Teenuse nimetus Teenuse 
kood 

Teenuse 
tunnihind 

Arsti individuaalteenus (lastepsühhiaater või psühhiaater) 2028 20,63 
Õe individuaalteenus 2025 14, 61 
Õe pereteenus 2026 25,6 
Õe grupiteenus 2027 4,98 
Psühholoogi individuaalteenus 2010 15,9 
Psühholoogi grupiteenus 2012 5,3 
Psühholoogi pereteenus 2011 25,34 
Tegevusterapeudi individuaalteenus 2003 21,69 
Tegevusterapeudi pereteenus 2018 37,96 
Tegevusterapeudi grupiteenus 2016 7,2 
Loovterapeudi individuaalteenus 2019 21,69 
Loovterapeudi pereteenus 2020 37,96 
Loovterapeudi grupiteenus 2021 7,2 
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 2004 15,9 
Sotsiaaltöötaja pereteenus 2005 25,34 
Sotsiaaltöötaja grupiteenus 2006 5,3 
Eripedagoogi individuaalteenus   2007 15,9 
Eripedagoogi pereteenus  2008 25,34 
Eripedagoogi grupiteenus  2009 5,3 
Füsioterapeudi individuaalteenus 2001 18,73 

Füsioterapeudi pereteenus 2017 32,78 

Füsioterapeudi grupiteenus 2002 6,3 
Logopeedi individuaalteenus 2013 17,22 
Logopeedi pereteenus 2014 30,09 
Logopeedi grupiteenus 2015 5,9 
Kogemusnõustaja individuaalteenus 2022 13,27 
Kogemusnõustaja pereteenus 2023 23,25 
Kogemusnõustaja grupiteenus 2024 4,43 
Rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja 
võrgustikutöö  

1002 15,15 

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni 
planeerimine 

1001 15,15 

Rehabilitatsiooni tulemuste hindamine 1003 15,15 
Aluseks on sotsiaalkaitseministri määrus nr 66, vastu võetud 21.12.2015, (avaldamine RT 
I, 29.12.2015, 33). Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste 
loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas  
kehtestamine 

Rehabilitatsiooniprogrammi osutamisega seotud meeskonna hinnakiri 

Teenuse nimetus Teenuse 
kood 

Teenuse 
tunnihind 

Kasvataja - sotsiaalpedagoog (päevasel ja õhtusel ajal kell 
14.00-22.00) 

3000 8,43 
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C3 TEGEVUSTE LÄBIVIIMISE PROTSESS 
 
Eeltöö 

 Lapse rehabilitatsiooniprogrammi sobivuse hindamine 
 Dokumentide läbivaatamine, nende vastavuse kontrollimine 
 Lapse informeerimine rehabilitatsiooniprogrammi tegevustest; lapse ja 

lapsevanema ning rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistide vahelise koostöö 
korraldusest ülevaate tegemine osapooletele 

Kestus: 4-6 nädalat 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi tegevustega alustamine 

 Lapse tegevusvõime hindamine 
 Eesmärgi ja alaeesmärkide püstitamine 
Kestus: 2 nädalat kuni 1 kuu 

 
Rehabilitatsiooniprogrammi klienditöö põhitegevused 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi sisulised klienditöö tegevused koosnevad 4 etapist: 

I. Periood 
Kestus: 3 kuud (nt september - november) 

 
Perioodi tegevused: 

1) Lapse orienteerimine uues koolikeskkonnas 
Aeg: Esimese kuu vältel 
Alategevused: 
a) rehabilitatsiooniprogrammi eesmärgi ja üldpõhimõtete tutvustamine 
b) positiivsete näidete toomine rehabilitatsiooniprogrammis osalemisest 
c) kasu lapsele rehabilitatsiooniprogrammis osalemisest ja kaasatöötamisest 
d) rehabilitatsiooniprogrammi etappide järjekord ja iga etapi alla kuuluvad 

alategevused 
e) spetsialistide tutvustamine ja selgituste jagamine iga spetsialisti 

funktsioonidest, tegevustest, õigustest; ootused lapse koostöö osas, õigused 
ja kohustused 

f) lapselt tagasiside küsimine eelnevalt käsitletud info kohta 
*DEBORA meetodi kasutamine lapse orieteerimisel 
rehabilitatsiooniprogrammis 

 
2) lapse orienteerimine uues elukeskkonnas (majutusüksuses), juhul kui lapse 

elukoht muutub rehabilitatsiooniprogrammis osalemise ajal  
Aeg: esimese kuu vältel 
Alategevused: vt eelmine 

 
3) Individuaalse tegevus- ja hindamiskava rakendamise käivitamine (algavad 

programmi esimesel kuul ja kestavad kokku kuni 12 kuud) 
 Koostöösuhte loomine lapsega – tegevust viib läbi lapse kontaktisik 

rehabilitatsiooniprogrammis (koordineerija)  
 Individuaalse tegevusplaani kasutamise käivitamine,  päevaplaani, (sh 

õppetöös osalemise plaan), nädalaplaani ja rehabiliteerivate tegevuste 
planeerimine ning ajakava kooskõlastamine; tegevus tuleb läbi viia 
koostöös lapse kontaktisikuga rehabilitatsiooniprogrammis, lapse enda ja 
teiste oluliste osapooltega, kes viivad vaadeldaval perioodil läbi tegevusi 
lapsega; soovitavalt kaasata protsessi lapsevanem (kaasamise vormi 
otsustavad rehabilitatsiooniprogrammi spetsialistid). Lapse kaasamise 
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eesmärk: laps peab saama tunda end osalejana oma elukorralduse 
planeerimisel, omandada oskuseid osaleda demokraatlikus planeerimises 
ja otsustamises, oskuseid mõjutada otsuseid, olla ära kuulatud. 
Koosolekul osaleb lapse eestkõneleja ehk kõneisik (spokemen) ehk 
mentor, kelle funktsioon on selgitada lapsele tegevusplaani koostamise 
protsessi, lapse õigust avaldada oma seisukohti, esitada küsimusi, 
vahendada lapse arvamust. Kokkuleppeliselt nimetatakse isikut lapse 
kontaktisikuks või koordineerijaks. 
*Siinkohal toodud ettepanek tugineb soovitustele dokumendis:  A First 
survey of resources, challenges and proposals in rehabilitation services at 
Estonian special needs schools. Niels Peter Ryaard. 18th.Oct.2015. 
Pilootprojekt “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja 
sügava psüühikahäirega lastele”. 

 
4) Individuaalsed tegevused lapsega 

Vt spetsialistide tegevused, kasutatavad töömeetodid 
Iga lapse puhul lähtutakse tegevuste valikul tema rehabiliteerimise eesmärkidest 
ja sellest, mida on vaja arendada lapse tegevusvõimes, osaluses ja 
keskkonnategurites 
 

5) Laste grupiviisilised tegevused 
 Sportlikud tegevused väikeste gruppides (2-4 last) või suuremates 

gruppides (5-8 last), sõltuvalt lapse individuaalsetest eripäradest ja 
vajadustest 

 
6) Peretöö 

 Koostöösuhte loomine perega 
 Pere orientatsioon (DEBORA meetod)  
 Koostöökokkulepete tegemine ja tegevusplaani kokkuleppimine 

 
7) Rehabilitatsioonimeeskonna kohtumised, koosolekud 

 Inovahetus - lapsega vahetult tegelevate rehabilitatsioonispetsialistide 
vaheline infovahetus ja/ või kohtumine (meeskonna koosolek) – 
soovitatavalt 1 kord nädalas 

 Meeskonna koosolek ja vahehindamine - perioodi lõpus 
  

8) Koostöö kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja ja/või teiste formaalse võrgustiku 
liikmetega 
Aeg: 1 kord kuus 

 
Esimese perioodi lõpus viiakse vajadusel läbi vahehindamine ja tegevuskava 
korrigeerimine. 
Tegevuskava muutmine on vajalik üksnes juhul, kui valitud individuaalsed tegevused vm 
tegevused ei ole asjakohased. 
 

II. Periood 
Kestus: 3 kuud (nt detsember – veebruar) 
 
1) Individuaalsed tegevused lapsega 

Vt spetsialistide tegevused, kasutatavad töömeetodid 
Iga lapse puhul lähtutakse tegevuste valikul tema rehabiliteerimise eesmärkidest 
ja sellest, mida on vaja arendada lapse tegevusvõimes, osaluses ja 
keskkonnategurites 
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2) Laste grupiviisilised tegevused 

 Sportlikud tegevused väikestes gruppides (2-4 last) või suuremates 
gruppides (5-8 last), sõltuvalt lapse individuaalsetest eripäradest ja 
vajadustest 

 
3) Peretöö (psühholoogi nõustamine) 

 Koostöö perega 
 Perenõustamine 

 
4) Rehabilitatsioonimeeskonna kohtumised, koosolekud 

 Infovahetus - lapsega vahetult tegelevate rehabilitatsioonispetsialistide 
vaheline infovahetus ja/ või kohtumine (meeskonna koosolek) – 
soovitatavalt 1 kord nädalas 

 Meeskonna koosolek ja vahehindamine - perioodi lõpus 
  

5) Koostöö kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja ja/või teiste formaalse võrgustiku 
liikmetega 

Aeg: 1 kord kuus 
 
6) Vahehindamine – rehabilitatsiooniprogrammi 6.kuu II poolel toimub 
vahehindamine (või hiljemalt peale 6 kuu möödumist rehabilitatsiooniprogrammi 
sisenemisest) 
 

 
III.  Periood 
Kestus: 3 kuud (nt märts – mai) 
 
1) Individuaalsed tegevused lapsega 

Vt spetsialistide tegevused, kasutatavad töömeetodid 
Iga lapse puhul lähtutakse tegevuste valikul tema rehabiliteerimise eesmärkidest 
ja sellest, mida on vaja arendada lapse tegevusvõime, osaluses ja 
keskkonnategurites 
 

2) Laste grupiviisilised tegevused 
 Sportlikud tegevused väikestes gruppides (2-4 last) või suuremates 

gruppides (5-8 last), sõltuvalt lapse individuaalsetest eripäradest ja 
vajadustest 

 
3) Peretöö (psühholoogi nõustamine) 

 Koostöö perega 
 Perenõustamine 

 
4) Rehabilitatsioonimeeskonna kohtumised, koosolekud 

 Infovahetus - lapsega vahetult tegelevate rehabilitatsioonispetsialistide 
vaheline infovahetus ja/ või kohtumine (meeskonna koosolek) – 
soovitatavalt 1 kord nädalas 

 Meeskonna koosolek ja vahehindamine - perioodi lõpus 
  

5) Koostöö kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja ja/või teiste formaalse võrgustiku 
liikmetega 

Aeg: 1 kord kuus 
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IV.  Periood 
Kestus: 3 kuud (nt juuni – august) 

 
1) Individuaalsed tegevused lapsega 
2) Tulemuste hindamine (vt D osa) 
3) Vt spetsialistide tegevused, kasutatavad töömeetodid 

Iga lapse puhul lähtutakse tegevuste valikul tema rehabiliteerimise eesmärkidest 
ja sellest, mida on vaja arendada lapse tegevusvõime, osaluses ja 
keskkonnategurites 

 
Järeltöö 

 Lapse suunamine tema tavapärasesse elukeskkonda (kodukohta) 
 Koostöö erinevate osapooltega (KOV, kooli personal, pere, 

kogukonnaliige/liikmed) 

D. Tulemuste hindamine 
 
Lapse tegevusvõime hindamine vastavalt programmi alguses valitud valdkondadele ja 
püstitatud eesmärkidele. Vt rehabilitatsiooniprogrammi IV. Peatüki B osa. 
 
Tulemuste hindamiseks rehabilitatsiooniprogrammi lõpus kasutatakse  

 HINDAMISKAVA rehabilitatsioonitegevuste tulemuslikkuse hindamiseks 
 REHABILITATSIOONIPLAANI andmestikku 
 PROBLEEMIDE JA RESSURSSIDE KONTROLLNIMEKIRJA Vt Lisa 2 

hindamisvahendid ja hindamisvahend 1 
 INTERVJUUD LAPSEGA Vt Lisa 2 hindamisvahendid ja hindamisvahend 6 
 INTERVJUUD VANEMAGA Lisa 2 hindamisvahendid ja hindamisvahend 7 
 REHABILITATSIOONIPLAANI D-OSA vormi vt lisa 2/10 

 
Tulemuste hindamine ehk lõpphindamine viiakse läbi peale 
rehabilitatsiooniprogrammist lahkumist; lõpphindamine viiakse läbi soovitatavalt 2 
nädalase perioodi jooksul. 

E. Programmi lõpetamine, pikaajalise tagasiside planeerimine  
 
Rehabilitatsiooniprogrammi osutajal tuleb lähtuda järgmistest printsiipidest: 
Järelhindamise teeb rehabilitatsioonimeeskond kahe kuu jooksul pärast teenusel 
viibimise aega lapse elukohas. Kogu teenuse jooksul tehtu ning edasised soovitused 
vormistatakse kokkuvõtteks, mis antakse üle lapse seaduslikule esindajale. (aluseks OÜ 
INTERNA 2016 soovitused) 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi lõppemise ja programmist väljumise protsess tuleb 
korraldada sobival viisil. 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi osutamise jätkumisel tagatakse, et teenuseosutajad 
teostaksid kindlasti ka järelhindamise peale järeltoetuse lõppemist ning kajastaksid 
lõppkokkuvõttes ka hinnangut lapse seisundi muutusele: 

a. rehabilitatsiooniprogrammis osalemise jooksul; 
b. rehabilitatsiooniprogrammist suundudes järeltoetusele; 
c. järeltoetuse lõppedes. 

Kokkuvõtted antakse üle lapse seaduslikule esindajale ning üleandmise kohta jätta 
kontrolljälg. Kinnitus säilitada teenuseosutaja juures lapse toimikus.  
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Rehabilitatsiooniprogrammi osutamise järgselt lapsele läbiviidavate tegevuste ja 
meetmete kohta dokumenteerib andmeid kohaliku omvalitsuse sotsiaaltöötaja või 
lastekaitsetöötaja Sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistris STAR. 
 
REHABILITATSIOONIPROGRAMMIST LAHKUMINE JA JÄRELTOETUS 
 
Vajalik on järeltoetus ja järelhindamine.  
Rehabilitatsiooniprogrammist lahkumine peab olema korraldatud samadel põhimõtetel 
nagu Teenus I kirjelduses. 
 
Teenus I kirjelduses on Teenuselt lahkumise protsess reguleeritud kahes punktis: 

 Punkt 3: Järelhindamine toimub järeltoetusel, mis on teenuse osa. 
Rehabilitatsioonimeeskond teostab lapsele süsteemset järeltoetust kahe kuu 
jooksul peale teenuselt lahkumist, optimaalseima psüühilise stabiilsuse ja 
toimetuleku saavutamiseks. 

 Punkt 3.4. Järelhindamise teeb rehabilitatsioonimeeskond kahe kuu jooksul 
pärast teenusel viibimise aega lapse elukohas. Kogu teenuse jooksul tehtu ning 
edasised soovitused vormistatakse kokkuvõtteks, mis antakse üle lapse 
seaduslikule esindajale. 
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VII. Kvaliteedi täiustamine 

A. Mis on Teie programmi kõige tugevamad küljed? 
 

 Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistidel on olemas kogemused, teadmised ja 
oskused tööks raske psüühika- ja käitumishäretega lastega 

 Rehabilitatsiooniprogrammi osutatakse koostöös haridus- ja tervishoiuasutuse 
spetsialistidega 

 Tagasiside küsimine järeltöö käigus 
 Osutamise analüüs ja rehabilitatsiooniprogrammi täiustamine 

B. Mis on Teie programmi riskid ja arendamist vajavad küljed? 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi osutamise arendamiseks on tehtud ja planeeritakse ka 
edaspidi teha rehabilitatsioonivaldkonna korraldajate poolt spetsiaalseid tegevusi (sh 
koolitused rehabilitatsiooniprogrammi osutajatele). OÜ INTERNA (2016)  poolt 
pilootprojekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva 
psüühikahäirega lastele” teenuseosutaja arenguprogrammi aruannete ja sama projekti 
välisekspert Niels Peter Rygaardi poolt koostatud analüüside tekstidest on näha, et 
piloteerimise perioodil on läbi viidud tegevuste ja töömeetodite rakendamise analüüs 
ning tehtud on põhjalikke sisulisi soovitusi, mida rehabilitatsioonimeeskondade 
spetsialistid saavad juba kasutada oma töö kvaliteedi täiustamiseks.  
 
Rehabilitatsiooniprogrammi tegevuste ja spetsialistide pädevuse arendamiseks on 
olemas varasem kogemus, kui välisekspert Niels Peter Rygaart viis 
rehabilitatsioonimeeskondades ja haridusasutustes läbi arendustööd (koolitus, kovisioon 
jmt). 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi piloteerimise käigus kaardistatakse programmi riskid ja 
arendamist vajavad küljed. Käesolevasse rehabilitatsiooniprogrammi on viidud sisse 
muudatused lähtudes 2016.a rehabilitatsiooniprogrammi piloteerimise käigus selgunud 
vajadustele. 

C. Millist tegevuskava kavatsete rakendada oma programmi tõhususe 
täiustamiseks? 
 
Järgnev osa on mõeldud soovitusliku meetmena 
 
Rehabilitatsiooniprogramm tuleb uuesti kaasajastada vähemalt iga kahe aastase 
rakendamise perioodi järel. Seejuures tuleb arvestada, milliseid uusi tegevusi ja 
tõenduspõhiseid töömeetodeid on vahepealsel perioodil väljatöötatud. 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi tõhususe täiustamiseks saab rehabilitatsiooniprogrammi 
osutav meeskond planeerida pikemaajalisi tegevusi. Arendavaid tegevusi võib läbi viia 
mitme rehabilitatsiooniprogrammi osutamise järel või planeerides tegevusi pikemaks 
perioodiks ette, sest rehabilitatsiooniprogrammi arendamise tegevuste läbiviimiseks on 
vajalikud rahalised vahendid (ja käesoleval ajal on probleemiks, et tõhususe täiustamise 
finantse ei ole piisaval määral arvestatud rehabilitatsiooniprogrammi hinna 
sisse/teenuste hindade sisse). 
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Rehabilitatsiooniprogrammi täiustamise tegevused: 

 Töömeetodite arendamine; 
 Rehabilitatsiooniprogrammi kui tervikliku meetme järjepidev arendamine; 

 
 
JÄRGNEV OSA ON LISATUD ÜKSNES INFORMEERIVAL EESMÄRGIL JA ON 
TEOSTATAV ÜKSNES PROJEKTI VORMIS LISARAHASTUSE TOEL 
 
*Lisainfo: Siinkohal on teavituse eesmärgil ära toodud üks näide 
rehabilitatsiooniprogrammi tõhususe täiustamiseks. 
 
Väliseksperdi kaasamine rehabilitatsiooniprogrammi arendusse: 
 
Eesmärk: parandada rehabilitatsiooniprogrammi tegevuste (teenuste) osutamise 
kvaliteeti ja probleemkohtade lahendamise oskust. 
 
Väliseksperdi nõustamisteenus maht: 5 päeva nõustamisteenust 
rehabilitasiooniprogrammi osutavas asutuses. 
 
Tegevused: 

1) Ettevalmistus 
 Vajaduste kaardistamine 
 Ootuste väljaselgitamine (väliseksperdi nõustamisteenuse suhtes) 

2) Põhitegevus 
Nõustamine toimub rehabilitatsiooniprogrammi osutaja jaoks aktuaalsetel 
teemadel. 
Loetelu teemadest, milles välisekspert võib nõustada: 

 Töökorralduslikud küsimused: meeskonna koosseis (kes peaks kuuluma, 
keda kaasata juurde; milline on miinimumarv); töö organiseerimine 
rehabilitatsiooniprogrammi osutavas meeskonnas; invovahetus 
meeskonnas; koostöö põhimõtted ja kokkulepped meeskonnas; 

 Kasutatavad meetodid: meetodite valiku analüüs; soovitused meetodite 
edasiarendamise või uute kasutusele võtmise osas; 

 Dokumenteerimine: lapse tegevusvõime arengu monitoorimine ja 
dokumenteerimine – korraldus, sobiv meetod dokumenteerimiseks; 

 Laste kaasamise, õpetamise ja rehabiliteerimisega seotud küsimused: 
kuidas kaasata rehabilitatsiooniprogrammis olevaid lapsi koolisüsteemi; 
kaasaegsed lähenemised, kuidas neid konktreetsete juhtumite puhul 
rakendada; 

 Rehabilitatsiooniprogrammi sobiva keskkonna arendamine: 
miljööteraapia rakendamise võimalused; millised keskkonnatingimused 
peavad olema tagatud; 

 Koostöö lapsevanemate, lapse lähedastega, koduse keskkonna 
arendamine: kuidas leida koostöö lastevanematega väga rasketes 
situatsioonides; efektiivse koostöö tegevused; lahendused ja alternatiivid, 
kui lapsevanem ei ole huvitatud isiklikult panustama lapse arengu 
toetamisse; 

 
3) Järeltegevus 

 Lühikokkuvõtte koostamine nõustamistulemustest 
 Ülevaade soovitustest rehabilitatsiooniprogrammi osutajale 
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Välisekspert superviisori-nõustaja rollis oli siinkohal kirjeldatud näites Niels Peter 
Rygaard. Näite kirjeldamise aluseks on dokument ”Teenuseosutaja arenguprogrammi 
välisekspert: vajaduse kaardistamine, valik ja töö korraldus”, Norra finantsmehhanismi 
programmi „Rahvatervis“ pilootprojekt „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine 
raske ja püsiva psüühikahäirega lastele“. Teenuseosutaja arenguprogrammis kaasati 
välisnõustajaks Taani kliiniline psühholoog Niels Peter Rygaard.  
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Rehabilitatsiooniprogrammis osaleja harjutuste ja töölehtede kogu koostab iga 
rehabilitatsiooniprogrammi läbiviiv meeskond (selle meeskonna spetsialistid) ise.  
Kuna antud rehabilitatsiooniprogramm eeldab individuaalset lähenemist ja on mõeldud 
väga erinevate psüühika- ja käitumishäiretega lastele, siis ei ole võimalik koostada ühte, 
kõigile rehabilitatsiooniprogrammi sihtgruppi kuuluvatele lastele sobivat töövihikut. 
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2016. 

Teenuseosutaja arenguprogramm  viidi läbi Norra finantsmehhanismi programmi 
„Rahvatervis“ pilootprojekti „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva 
psüühikahäirega lastele“ raames. 
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Eesmärgid, taust ja lühikokkuvõte 

 
Käesoleva juhendi eesmärk on lepingu kohaselt: 

Välja töötada reeglite ja protseduuride kirjeldused lapsega tutvumiseks ning 
sätestada rehabilitatsioonimeeskonna poolt teenusele võtmisel minimaalselt 
läbitavad protseduurid. 

Juhendi koostamise aluseks on õigusaktid, Teenus I kirjeldus, vestlused ja fookusgrupid 
MHK-s, hindamisalase koolituse käigus saadud tagasiside ja ettepanekud, ning töörühma 
liikmete kogemused ja teadmised. Töö käigus on abi olnud mitme eksperdi nõuannetest, 
kes ei ole töörühma liikmed: nende hulgas on lisaks SKA ja Sotsiaalministeeriumi 
töötajatele Maire Reest, Dagmar Narusson ja Margery Roosimaa. 
 
Juhendi eesmärgiks ei ole praegu Teenuseosutajate kasutatavat hindamissüsteemi 
kardinaalselt muuta või pakkuda välja täiesti uusi hindamisvahendeid. Eesmärgiks on 
hindamissüsteemi ja hindamise dokumenteerimist ühtlustada nii, et see oleks kooskõlas 
Teenus I koostatava programmiga, uute õigusaktidega ning ühildatav Rahvusvahelise 
funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsiooni laste ja noorukite 
versiooniga (RFK-LN). 
 
Juhendi koostamisel oleme lähtunud praegusest olukorrast: me ei ole äärmise vajaduseta 
välja pakkunud hindamisvahendeid, mille kohandamine nõuaks aastatepikkust tööd, 
samuti oleme arvestanud Teenuseosutajate praeguse mitmekülgselt dünaamilise 
olukorraga. Seetõttu tasuks kaaluda fokuseeritud seminari korraldamist ca pool aastat 
pärast ühtlustatud hindamissüsteemi kasutuselevõttu (juhtumianalüüside arutelud, 
milles lisaks rehabilitatsioonimeeskondadele osaleksid välisekspertidena nt 
lapsepsühhiaater, sotsiaaltöö ekspert, psühholoog vms). Samuti tasuks läbi mõelda, 
kuidas koordineerida hindamisvahendite ja –meetodite edasist ühtlustamist pärast 
käesoleva projekti lõppu. 
 
Teenus I kirjeldusest lähtudes on lapsel juba teenusele saabudes olemas 
rehabilitatsiooniplaan. Sotsiaalkaitseministri määruse (RT I, 29.12.2015, 36) järgi 
sisaldab sotsiaalse rehabilitatsiooniplaani B-osa hinnanguid 9 kategoorias (iseseisev 
toimetulek; psühholoogiline tasakaal; õppimine ja hariduse omandamine; tööle saamine 
ja tööl püsimine; sotsiaalne aktiivsus; elu- või töökoha kohandamine; abivahendi 
kasutamine; puude liik: probleemid, valdkonnapõhised eesmärgid ja loodetav tulemus); 
vähemalt 16-aastaste isikute puhul lisandub veel 4 kategooriat (vaenuliku ja/või ohtliku 
käitumise esinemine; ennast kahjustava käitumise esinemine; sõltuvus alkoholist või 
narkootilisest ainest; vaimsed võimed) ning laste puhul 2 kategooriat (last kasvatava isiku 
toimetulek oma rolliga; lapse tegevusvõimest tuleneva kõrvalabi, juhendamise ja 
järelevalve vajadus). Seega on eeldatavalt juba enne Teenusele sisenemist läbi viidud 
põhjalik hindamine, mille tulemused saab lapse Teenusele sisenemisel arvesse võtta. 
 
Eelnevast lähtudes on töörühma ettepanekud hindamissüsteemi ühtlustamiseks 
järgmised: 

1. Minimaalselt läbitavad protseduurid 
a. Dokumentatsioonist (rehabilitatsiooniplaani B-osa, õpilase isikliku 

arengu kaart, muud suunaja poolt lisatud dokumendid) saadava info 
integreerimine; 

b. Vaimsete võimete (kognitiivse profiili) ning käitumis- ja tundeeluhäirete 
hindamine testidega (juhul, kui varasem info ei ole piisav; seda osa viib 
läbi koolitatud spetsialist, üldjuhul psühholoog või psühhiaater); 

c. Hindamiskava koostamine ja regulaarne uuendamine koos 
tegevuskavaga; 

d. Intervjuu lapsega ja lapsevanemaga. 
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2.  Vajadusel läbitavad protseduurid 
a.  Praktiliste toimetulekuoskuste ja enesehooldusoskuste 

üksikasjalik hindamine; 
b. Tervisekäitumise hindamine; 
c. Isikliku arengu hindamine. 

Need ettepanekud on välja töötatud eelkõige Teenus I vajadustest lähtudes, kuid võivad 
osaliselt sobida ka Teenus II puhul (vt 1.5). Töörühm ei näe vajadust muuta Teenus II 
praeguse teenuseosutaja kasutatavaid tõenduspõhiseid meetodeid. 

Intervjuude ja testimise läbiviimise eeldused 

Intervjuude ja testide läbiviimisel tuleks arvestada järgmiste asjaoludega: 
1. Oluline on hea koostöösuhe vastajaga. Kognitiivne sooritus sõltub motivatsioonist ja 
pingutusest – kui see puudub või on minimaalne, siis ei ole testitulemus informatiivne. 
Samuti on koostöövalmidus oluline enesekohaste küsimustike täitmisel. 
2. Füüsiline ja emotsionaalne turvalisus. Näiteks olukorras, kus õpilane kannatab 
kaasõpilaste poolse regulaarse füüsilise vägivalla või seksuaalse vägivallaga ähvardamise 
all, tuleks tegelda akuutse probleemiga, st sotsiaalse ja füüsilise keskkonnaga; hindamine 
(nt vaatlus või intervjuu) on vajalik probleemi fikseerimiseks, kuid täpsem hindamine 
(sealhulgas testimine) tuleks edasi lükata kuni akuutse probleemi lahendamiseni.  
3. Mahukad hindamisprotseduurid uue keskkonnaga kohanemise perioodil (st teenusele 
sisenemise alguses) ei ole otstarbekad. Igasuguse hindamise puhul tuleb arvestada, et 
tulemus ei pruugi peegeldada lapse tavapärast sooritust või käitumist. Näiteks 
käitumisraskuste profiil võib olla kohanemisperioodil olla oluliselt teistsugune; stress ja 
ärevus võib halvendada kognitiivset sooritust. 
4. Meeleoluhäire või pikaajaliselt alanenud meeleolu puhul ei saa testimisest oodata 
adekvaatset tulemust. Depressiooni sümptomite hulka kuulub vähenenud teotahe, mis 
muu hulgas väljendub väiksemas pingutuses kognitiivsete testide sooritamisel. 
5. Testide läbiviimine ja tulemuste tõlgendamine eeldab üldjuhul spetsiifilise koolituse 
läbimist (st ei piisa käesoleva programmi raames läbi viidavast koolitusest). Nõutav 
koolitus sõltub iga konkreetse testi kirjastajast. 
Eelnevalt välja toodud adekvaatse hindamise eeldused kehtivad sellisel kujul eelkõige 
intervjuude ja testimise kohta. Vaatlusel või dokumentatsioonil põhinevate 
hindamismeetodite puhul ei ole need punktid alati rakendatavad, kuid pikemas 
perspektiivis tuleks nendega arvestada. Näiteks on koolikohustuse täitmine paljudel 
juhtudel üks rehabilitatsiooni eesmärkidest ning seda on võimalik vaatluse teel hinnata 
ka siis, kui puudub hea koostöösuhe õpilasega. Samas realistlike ning järk-järguliste 
eesmärkide seadmiseks ja saavutamiseks koostöösuhe ikkagi vajalik. 
 
1. Minimaalselt läbitavad protseduurid 
1.1. Info integreerimine Teenusele sisenemisel 
Teenusele sisenemisel töötab rehabilitatsioonimeeskond läbi kogu lapsega kaasa tuleva 
dokumentatsiooni ning täidab selle põhjal kontrollnimekirja. Samalaadse nimekirja 
täidab lapsevanem või hooldaja esimesel kohtumisel. Kontrollnimekirja põhjal 
otsustatakse täiendava info hankimise vajadus ning otsustatakse, kes töötajatest sellega 
tegeleb. Täiendava info saamise lõbustamiseks lisatakse kooli vastuvõtmisel nõutavasse 
dokumentatsiooni nimestik lapsega varem töötanud spetsialistidest ning nende 
kontaktandmetest. 
Juhendi lisades on esitatud kõigi mainitud vormide näidised. 
 
1.2. Kognitiivse profiili ning käitumis- ja tundeeluhäirete hindamine 
Kognitiivse profiili ning käitumis- ja tundeeluhäirete hindamist on täpsemalt käsitletud 
hindamise töörühma lõpparuandes. Eeldatavalt on hindamine läbi viidud juba enne 
Teenusele sisenemist, sest Teenus 1 eeldab normintellekti (seega peab olema välistatud 
vaimse arengu mahajäämus), käitumis- ja tundeeluhäirete teemad sisalduvad olulisel 
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määral rehabilitatsiooniplaani B-osas. Kui see info on puudu või vajab täiendamist, siis 
tuleks hindamine läbi viia Teenusel viibimise algjärgus. 
Vaimse arengu mahajäämuse kahtluse korral tuleks läbi viia (arvestades ülaltoodud 
adekvaatse hindamise eeldusi) sobiv individuaaltest, nt WISC; läbiviijaks on vastava 
koolituse läbinud psühholoog või psühhiaater. WISC-il puuduvad esialgu Eesti normid 
ning kasutusel olev tõlge on esialgne, seda tuleb (kuni adekvaatsete normide 
valmimiseni) tulemuste tõlgendamisel arvesse võtta. 
Kognitiivse profiili selgitamiseks sobib WISC või Eesti Koolipsühholoogide Ühingu 
projektis välja töötatud testikomplekt (valmib aprillis 2016); viimasel on olemas 
korralikud Eesti normid, mis tuginevad tavakoolide õpilastele (st test ei sobi vaimse 
arengu mahajäämuse diagnoosimiseks). Testi läbiviijaks ja tulemuste tõlgendajaks on 
vastava koolituse läbinud spetsialist. 
Vaimse arengu mahajäämuse diagnoosi välistamiseks sobib koolipsühholoogide 
testikomplekt või Raveni Progressiivsed maatriksid (viimasel ei ole Eesti norme, kuid 
need on võimalik välja töötada Tartu Ülikoolis praeguseks kogutud andmete põhjal). 
Testide läbiviijaks ja tulemuste tõlgendajaks on vastava koolituse läbinud spetsialist. 
Käitumis- ja psüühikahäireid reeglina ei diagnoosita ainult testi alusel; häirete alaliike on 
palju ning sage komorbiidsus viitab diagnostiliste kategooriate piiride hägususele. Selles 
valdkonnas kasutatakse sageli sõelteste, mis annavad ülevaate häirete profiilist, kuid ei 
pruugi olla väga täpsed. Põhjalikumad testid võivad olla pikemad ja täpsemad, kuid ei saa 
sellegipoolest olla diagnoosi aluseks: selleks otstarbeks kasutatakse erinevaid 
struktureeritud intervjuuvorme. 

Psüühikahäirete profiilist mitmekülgse ülevaate saamiseks sobivad: 

1) Achenbachi süsteem (ASEBA; hindamisvormid lapsele, vanemale, õpetajale), mida on 
osaliselt Eestis kasutatud: kohandatud on 6-18-aastastele sobiv enesekohane 
hindamisvorm CBCL, mis sisaldab 8 alaskaalat (ärev/depressiivne, 
eemalehoidev/depressivne, somaatilised häired, sotsiaalsed probleemid, 
mõtlemisprobleemid, tähelepanuprobleemid, reegleid rikkuv käitumine, agressiivne 
käitumine). Ka teisi hindamisvorme (vanema, õpetaja vormid) on teadaolevalt kasutatud.  

2) Vabavaraline SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) võimaldab hinnanguid 
osaliselt samade probleemivaldkondade kohta. Seda on maailmas laialdaselt kasutatud; 
olemas on nii lapse kui lapsevanema vormid; Eestis oleks mõeldav teatud määral 
kasutada võrdlusandmeid TAI-s ja mujal läbi viidud laste- ja noorteuuringutest. 
Ametlikult SDQ kodulehel olev eestikeelne tõlge vajab kohendamist vähemalt ühe väite 
osas. SDQ sisaldab 25 väidet, mis koonduvad 5 alaskaalaks (emotsionaalsed probleemid, 
käitumisprobleemid, hüperaktiivsus, probleemid kaaslastega, prosotsiaalne käitumine).  
Eesti Koolipsühholoogide Ühingu projekti raames koostatud testikomplektis (valmib 
04.2016) on allteste, mis annavad infot nii probleemide kui tugevuste kohta: (a) üldine 
enesehinnang, (b) tajutud võimekus e akadeemiline enesetõhusus; (c) ärevus; (d) 
negatiivne meeleolu, depressiivsus; (e) huvid. Õpetaja küsimustik sisaldab neli alaskaalat: 
(a) pingutav õpikäitumine vastandina vältivale (kuivõrd pingutab raskete ülesannete 
puhul; (b) “eksternaliseeritud” käitumisprobleemid sh agressiivsus ja  korrarikkumine; 
(c) “internaliseeritud” emotsionaalsed probleemid sh ärevus, ebakindlus; (d) sotsiaalsete 
oskuste skaala sh  kaaslastega toimetulek ja huumor. See test ei kata kõiki olulisi teemasid, 
kuid eeliseks on korralike Eesti normide olemasolu.  
 
1.3. Hindamiskava  
Töörühma ettepanek on rehabilitatsioonitegevuste tulemuslikkuse hindamine lisada 
eraldi komponendina tegevuskava koostamisse. See tagab parema vastavuse seatud 
eesmärkide, läbi viidud tegevuste ning edenemise hindamise vahel. Rehabilitatsiooni 
üldeesmärkide seadmisel on soovitav aluseks võtta RFK-LN kategooriad; Teenus I 
koostatavas programmis (Dagmar Narusson) on valiknimekiri RFK kategooriatest, mis 
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tõenäoliselt katab kõik olulisemad üldeesmärgid. RFK-s on ka personaalsete tegurite 
kategooria (nt huvid), millele ei lisata koodi, vaid vabas vormis täpsustused (nt huvide 
sisu). 
Hindamiskava vormi ettepanek on esitatud lisas. Iga teenusesaaja puhul kirjutatakse 
rehabilitatsiooniplaani lühiajaliste (vahetute) eesmärkide põhjal lahti vähemalt üks 
käitumisviis, mida on võimalik otseselt hinnata. Näiteks kui probleemiks on agressiivne 
käitumine, siis võiks hinnatavaks käitumiseks olla agressiivse käitumise liigid. Kui 
probleemiks on keskendumine tunnis, siis võib õpetaja hinnata, kas laps suutis vähemalt 
10 minutit järjest ühele tegevusele keskenduda. Käitumisviis peaks olema sõnastatud 
võimalikult konkreetselt, et selle esinemist saaks objektiivselt hinnata kas 0-1 skaalal 
(esines/ei esinenud) või arvuliselt (esines __ korda). Iga käitumisviisi juurde märgitakse 
ka hindaja, kelleks võib olla näiteks õpetaja, sotsiaalpedagoog, kasvataja või psühholoog. 
Igale hindajale koostatakse hindamisleht (näidis juhendi lisas) käitumisviisidest, mida ta 
antud lapse puhul hindab. Hindamislehe täitmiseks määratakse mõistlik sagedus (nt iga 
nädal, 2 korda nädalas, iga päev) sõltuvalt käitumise liigist ning hindamise 
töömahukusest. Arvestades töömahtu võib olla otstarbekas hinnata mitte pidevalt, vaid 
valikuliselt, näiteks igal kolmapäeval ainult selle päeva kohta. Sel viisil võib saada parema 
ülevaate kui püüdes mälu põhjal korraga hinnata terve nädala käitumist. 
Näiteid tugikava eesmärkide põhjal sõnastatud jälgitavatest käitumistest 

Tugikava eesmärk või 
probleemkäitumine 

Jälgitavad käitumised (alternatiivid) 

Tunniplaani järgimine Kas õpilane käis terve nädala jooksul kõigis tundides? 
Mitmes tunnis õpilane käis? (Märkida tundide arv iga 
päeva kohta) 
Kas õpilane käis matemaatika tunnis? 
Kas nädala jooksul oli vähemalt üks päev, mil õpilane 
osales kõigis tundides? 

Käitumine tunnis Kas õpilane lahkus omavoliliselt tunnist? 
Kas õpilane töötas tunnis kaasa?  

Emotsioonidega toimetulek 
(õpilane karjub sageli, “vestleb 
ainult röökides”) 

(Psühholoog püüab kindlaks teha röökimise põhjuse 
või vallandaja ning sõnastab selle alusel konkreetse 
jälgitava käitumise. See võib tähendada ka juhist 
korrapidaja-kasvatajatele, mida õpilaselt küsida või 
mida jälgida ebasoovitava käitumise ilmnemisel.) 

Tööharjumuste kujundamine Kas õpilane täitis varasemalt kokku lepitud kohustuse 
(nt lükkas 10 minutit lund või tegi hommikul voodi 
korda)? 

Püsivus Kas õpilane tegi ära kõik kodused ülesanded? 
Kas õpilane püüdis lahendada pingutust nõudvat 
ülesannet kas või osaliselt? 

 

Hindajaid võib olla mitu: mõne käitumisviisi puhul on sobivaimaks hindajaks 
kasvatajad või õpetajad, mõnel teisel juhul rehabilitatsioonimeeskonna liikmed. 
Jälgitavad käitumisviisid valitakse iga õpilase puhul eraldi lähtudes 
rehabilitatsioonitegevuste eesmärkidest. Näiteks õpetaja võib hinnata, kas laps suudab 
tunnis keskenduda  (või keskenduda samale tegevusele vähemalt 10 min), kas ta küsib 
abi, kui ei saa ülesandega hakkama, kas ta käitub tunnis väljakutsuvalt. Oluline on, et 
jälgitavad käitumisviisid ei oleks ainult negatiivsed (st sellised, mida tuleks vältida), vaid 
et nende hulgas oleks ka positiivseid (selliseid, mida tuleks kinnistada).  
Käitumisviisid tuleks sõnastada nii, et nende muutumine on antud lapse puhul mõeldav 
juba lühikeses perspektiivis (st jõukohased, mitte maksimalistlikud muutused); liiga 
üldised või keerulised ülesanded tuleks jagada osadeks. 
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Hindamiskava osaks on ka lahter „motiveerimine ja kokkulepped lapsega“: sinna 
märgitakse hüved (sh preemiad ja hüvede või vabaduste suurendamine või samale 
tasemele jätmine), mis on mingi jälgitava käitumise soovitud muutuse puhul tulemuseks, 
samuti kokkulepped lapsega (sh lubadused). Kui hüvede muutmist ei ole kavas, siis ei 
tuleks neid iga hinna eest välja mõelda, samuti tuleks nende määramisel lähtuda kooli 
üldisest poliitikast, tagamaks, et võimalik premeerimine ei jätaks lapsele või teistele 
lastele ebaõiglast muljet.  
1.4. Intervjuud lapse ja lapsevanemaga 
Struktureeritud intervjuu viiakse läbi teenuse alguses (arvestades kohanemisperioodi) ja 
lõpus. Intervjuu eesmärgiks ei ole ainult hindamine, vaid ka usaldusliku koostöösuhte 
loomine õpilasega, samuti olukorra analüüsimine koos õpilasega. Seetõttu on intervjuu 
osaks ka rehabilitatsiooni eesmärkide ja tegevuste läbi rääkimine õpilasega. 
 
Mõne küsimuse juures on numbrilised hinnangud skaalal 0...10: need ei ole mõeldud 
lõpptulemuseks, olulisem on saada põhjendus, miks õpilane nii otsustab. Numbrilised 
hinnangud võib ära jätta, kui need vastamist oluliselt segavad (nt õpilane ei suuda 
otsustada või ei ole nõus sellisel kujul vastama); vajadusel võib kasutada lihtsamat 
hindamisskaalat (1…5 või kolmepunktiline emotikonidega skaala: ). 
 
Küsimused tuleks esitada vabas vormis, soovitavalt loomuliku vestluse osana. Küsimuste 
sõna-sõnaline ettelugemine ei ole vajalik ja võib olla mõnel juhul olla ebasoovitav; 
küsimused tuleks vajadusel ümber sõnastada lähtudes lapse vanusest ja 
tähelepanuvõimest.  
 
Naljaviluks antud vastuseid ei ole vaja automaatselt fikseerida: tuleks proovida jõuda 
selleni, et laps sõnastaks selle, mida ta tegelikult mõtleb. Sotsiaalselt ebasoovitavate 
vastuste peale (nt iseseisvalt toimetulekuks on vaja osata varastada vms) ei peaks 
pahandama või moraliseerima (see ei ole intervjuu eesmärk!),  kuid õpilasel tuleks paluda 
pakkuda ka teisi tegevusvariante. Tuleks jälgida, et küsimused ei jätaks patroneerivat 
muljet (“nagunii sa ei saa millegagi hakkama, aga ma ikka küsin nagu arvaksin, et saad”).  
 
Kõiki teemasid ei pea läbi võtma ühe korraga – tuleks arvestada vastaja meeleolu ja 
suhtumisega, samuti vastuste põhjalikkusega. Kui vastus on eeldatust pikem, aga endiselt 
teemakohane, siis (kui võimalik) ei tuleks seda katkestada, et ettenähtud ajaga kõik 
küsimused läbi võtta, vaid (kui võimalik), kokku leppida lisakohtumine. 
 
Intervjuuvormid õpilase ja lapsevanema jaoks on käesoleva juhendi lisades 6 ja 7. 
1.5. Minimaalselt läbitavate protseduuride edasine arendamine 
Käesolevas juhendis on välja pakutud hindamisprotseduure, mida ei ole täpselt sellisel 
kujul varem kasutatud (sh minimaalselt läbitavate protseduuride hulka kuuluvad 
intervjuud, probleemide kontrollnimekiri ning hindamis- ja tegevuskava). Pärast 
pooleaastast kuni aastast kasutamisperioodi on soovitav nende protseduuride sisu ja 
juhised uuesti läbi vaadata ning neid vajadusel muuta, lihtsustada või täpsustada.  
 
2. Vajadusel läbitavad protseduurid 
2.1. Praktiliste oskuste kaardistamine (Lisa 9).  
2.2. Tervisekäitumise hindamine. Puudulik tervisekäitumise võib olla psüühikahäireid 
alal hoidev tegur; hea tervisekäitumine vähendab paljude psüühikahäirete riski ning 
tervisekäitumisele suunatud sekkumisi (nt liikumisprogramme) on kasutatud  mitme 
psüühikahäire (nt ärevus-, meeleolu- ja sõltuvushäired) ravi osana. Seetõttu võib ette 
tulla vajadus tervisekäitumise hindamiseks. Lisaks on tervisekäitumine õppekava osa 
(inimeseõpetus ja läbivad teemad).  
 
Kehalise aktiivsuse hindamiseks saab kasutada rahvusvahelist kehalise aktiivsuse 
küsimustikku (IPAQ), millest on olemas eesti- ja venekeelne tõlge 
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(https://sites.google.com/site/theipaq/). Tulemuste tõlgendamisel tuleks arvestada 
rahvusvaheliste (WHO) kehalise aktiivsuse soovitustega (lastele on tervise säilimiseks 
vaja vähemalt 60 min mõõdukat kuni tugevat kehalist aktiivsust päevas; peamiselt 
aeroobne aktiivsus, kuid vähemalt 3 korda nädalas tugeva intensiivsusega, lihaseid ja luid 
tugevdav aktiivsus). Mitmel maal on soovituste osaks ka pikaajalise istumise vältimine 
(eriti nn „ekraaniaja” puhul) ja/või pikema istumisaja katkestamine pausidega. 
Toitumise hindamise kõige täpsemaks vahendiks on toitumispäevik 
(http://tap.nutridata.ee/), mida usaldusväärse tulemuse saamiseks tuleks täita 3-4 päeva 
kohta. See on mõeldav ülesanne inimeseõpetuse osana. Probleemsete 
toitumisharjumuste ning teadmiste hindamisel saab lähtuda Eesti toitumissoovitustest 
(http://toitumine.ee/) ja tüüpilistest probleemsetest toitumisharjumustest (liigne 
suhkur toidus sh ‚karastusjoogid’ ja maiustused; energiajoogid ja kofeiini sisaldavad 
karastusjoogid; liigselt küllastunud rasvhappeid toidus [eelkõige loomsetest rasvadest]; 
küllastumata rasvhapete vähesus [nt kalast, pähklitest, taimsetest õlidest]; puu- ja 
köögiviljade ebapiisav tarbimine (soovitus ‚vähemalt 5 peotäit’ päevas); vähe kiudaineid 
toidus [nt täisteratoodetes on rohkem kiudaineid võrreldes rafineeritud jahust 
valmistatud toodetega; puuviljades on rohkem kiudaineid võrreldes kontsentraadist 
valmistatud mahlaga]; kiirtoitudega liialdamine; liigne sool toidus; sagedane „näksimine” 
toidukordade vahel; hommikusöögi ärajätmine; muude tegevustega tegelemine söömise 
ajal; väga hilja õhtul söömine). Toitumispäevik ja toitumisharjumuste 
indikaatorküsimused on abiks ebatervislike toitumisharjumuste väljaselgitamisel; 
söömishäirete (nt anoreksia, buliimia) hindamine ja ravi on psühhiaatri või kliinilise 
psühholoogi ülesanne. 
Une hindamisel tuleks lähtuda rahvusvaheliselt soovitavast uneaja pikkusest (teismelistel 
8-9 tundi), arvesse võtta hommikust või päevast unisust ning uneharjumuste 
regulaarsust. Tõsisemate uneprobleemide hindamine on psühhiaatri ülesanne. 
2.3. Isikliku arengu hindamine. Isiklike väärtuste hindamiseks on kõige parem kasutada 
Shalom Shwartzi koostatud väärtuste lühiküsimustikku, mis on Euroopa Sotsiaaluuringu 
(ESS) ankeedi osa. Eestikeelne tõlge on kättesaadav ESS kodulehelt 
http://www.europeansocialsurvey.org/data/country.html?c=estonia (väärtuste 
küsimustik algab 2014.a ankeedis leheküljelt 53). See on rahvusvaheliselt kõige levinum  
väärtusteküsimustik, millest on olemas ka venekeelne tõlge ning representatiivsed 
võrdlusandmed Eesti ESS küsitlustest (andmed on avalikult kättesaadavad). 

https://sites.google.com/site/theipaq/
http://tap.nutridata.ee/
http://toitumine.ee/
http://www.europeansocialsurvey.org/data/country.html?c=estonia
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Lisad 
 
Lisa 1. Probleemide ja ressursside kontrollnimekiri  
Kontrollnimekiri täidetakse olemasoleva info põhjal (sh dokumentatsioon, info 
lapsevanemalt) teenusele saabumisel. Probleemi tõsiduse hindamisel kasutatakse RFK 
hindamisskaalat: 

0 EI OLE probleemi  (puudub, tühine, ...)  0-4% 
1  KERGE probleem (väike, nõrk, ...)  5-24% 
2 MÕÕDUKAS 

probleem  
(keskmine, tuntav, ...)  25-49% 

3  RASKE probleem  (suur, tõsine, ...)  50-95% 
4  TÄIELIK probleem  (vaieldamatu, sügav, ...)  96-100% 
8  täpsustamata (Tta)   
9 ei ole rakendatav   

 
RF
K 

 Problee
mi 
tõsidus  
(0-4) 

Märkused ja 
täpsustused 

Lisainfo vajadus 
Märkida, kes hangib 
lisainfot 

 Agressiivsus    

 Vägivaldne käitumine 
(inimeste vastu) 

   

 Verbaalne 
agressiivsus 

   

 Väljakutsuv 
käitumine 

   

 Asjade lõhkumine     

 Suitsiidikatsed    

 Enesevigastamine    

 Koolist puudumine    

 Õpiraskused    

 Kodust puudumine    

 Mõnuainete probleemne 
tarvitamine 

   

 Kalk, emotsioonitu    

 Pereprobleemid sh 
perevägivald 

   

 Probleemne nutiseadmete 
kasutus 

   

 Eneseteenindusoskused    

 Meeleoluprobleemid    

 Viha    

 Ärevus    

 Kurbus    

 Kroonilised haigused    

 Arsti poolt määratud 
ravimid 
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 Huvid   

 Andekus   

 Ressursid   
Märkus. RFK koodi lahtri sisu tuleb valmivast Teenuse programmist, seda ei ole vaja 
eraldi täita. 
 
Lisa 2. Probleemide ja ressursside kontrollnimekiri lapsevanemale 
Palun tehke rist iga probleemi juurde, mis Teie lapsel esinevad, vajadusel lisage 
täpsustused viimasesse lahtrisse. Huvide ja andekuse kohta („ressursid“) kirjutage 
märkuste lahtris vabas vormis. 

    Märkused ja täpsustused 

Probleemid   

Agressiivsus   

Vägivaldne käitumine 
(inimeste vastu) 

  

Verbaalne agressiivsus   

Väljakutsuv käitumine   

Asjade lõhkumine    

Suitsiidikatsed   

Enesevigastamine   

Koolist puudumine   

Õpiraskused   

Kodust puudumine   

Mõnuainete probleemne 
tarvitamine 

  

Kalk, emotsioonitu   

Pereprobleemid sh perevägivald   

Probleemne nutiseadmete kasutus   

Eneseteenindusoskused   

Meeleoluprobleemid   

Viha   

Ärevus   

Kurbus   

Kroonilised haigused   

Arsti poolt määratud ravimid   
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Ressursid   

Huvid  

Andekus  

Meeldivad tegevused  

 
Lisa 3. Lapsega varasemalt töötanud spetsialistide nimekiri 
 

Spetsialist Nimi Asutus ja kontaktandmed 

perearst    

Psühhiaater   

Psühholoog   

Koolipsühholoog   

Logopeed   

Eripedagoog   

Noorsootöötaja   

lastekaitsespetsialist   

Sotsiaaltöötaja   

* Tundliku info küsimiseks on vajalik lapsevanema või hooldaja informeeritud nõusolek. 
Soovitav on see hankida esimesel kohtumisel lapsevanemaga.
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Lisa 4. Tegevus- ja hindamiskava 
 

 

RFK kood Üldeesmärk 

Probleemse või soovitava 
käitumise kirjeldus 

Esimesel täitmisel lisada 
suunamise põhjus 

Alaeesmärgid 

Saavutatav muutus käitumises 
või hoiakutes 

Tegevused. Milliseid 
tegevusi viiakse läbi 
soovitavate eesmärkide 
saavutamiseks. 

Hinnatavad 
käitumised; hindaja ja 
hindamise sagedus 

Milliseid käitumisviise 
jälgida iga alaeesmärgi 
täitmise hindamiseks; 
kes ja kui sageli jälgib  

Motiveerimine ja 
kokkulepped 

 1. 

 

1.1    

  

 

1.2    

  

 

1.3    

 Tulemuste hindamine: Edenemine ja tagasilöögid võrreldes eelmise hindamisega 
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RFK kood Üldeesmärk 

Probleemse või soovitava 
käitumise kirjeldus 

Esimesel täitmisel lisada 
suunamise põhjus 

Alaeesmärgid 

Saavutatav muutus käitumises 
või hoiakutes 

Tegevused  

Milliseid tegevusi viiakse 
läbi soovitavate 
eesmärkide 
saavutamiseks. 

Hinnatavad 
käitumised; hindaja ja 
hindamise sagedus 

Milliseid käitumisviise 
jälgida iga alaeesmärgi 
täitmise hindamiseks; 
kes ja kui sageli jälgib  

Motiveerimine ja 
kokkulepped 

 2. 

 

2.1    

  

 

2.2    

  

 

2.3    

 Tulemuste hindamine: Edenemine ja tagasilöögid võrreldes eelmise hindamisega 

 

 

 

(Vajadusel lisada lahtreid)



Lisa  5. Hindamislehe näidis  
Hindamislehe sisu (hinnatav käitumine, hindamise sagedus, hindaja) tuleneb tegevus- ja 
hindamiskavast (Lisa 4) ning seda uuendatakse koos tegevus- ja hindamiskavaga.  
Hindamisleht koostatakse eraldi iga hindaja jaoks; mitu hindajat (nt kaks erinevat kasvatajat) 
võivad kasutada sama hindamislehte, kui see on töökorralduslikult mõistlik. 
 
Lapse nimi: _____________________________ 
Hindaja: matemaatika õpetaja (__________________________) 
Hindamise sagedus: kord nädalas kolmapäeviti 

 Hinnatavad käitumised 
Periood Tegeles ülesandega 

vähemalt 10 min järjest 
(0 = ei, 1 = jah) 

Kõik töövahendid on 
kaasas 
(0 = ei, 1= jah) 

2. märts   
9. märts   
16. märts   
23. märts   
30. märts   
6. aprill   
13. aprill   
20. aprill   
27. aprill   
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Lisa 6. Intervjuu lapsega 
 

Eluga rahulolu ja meeleolu   

1. Kui rahul sa oled oma eluga?  0 = ei ole üldse rahul 
10 = täiesti rahul 
Põhjenda, miks sa valisid just selle numbri 

 

2. Missugune on olnud sinu tavaline 
meeleolu viimase kuu jooksul?  

0 = väga halb 
10 = väga hea 
Põhjenda, miks sa valisid just selle numbri 

 

3. Kirjelda mõnda olukorda lähiajast, 
mis on muutnud sind rõõmsaks. 

  

Tulevik   

4. Missugusena kujutad ette oma elu 
tulevikus (___ aasta pärast)?  

  

5. Kujuta ennast ette tulevikus, ___ aasta 
pärast. Kuidas sulle tundub, kas sa siis 
ole doma eluga rahul ja kas sulle meeldib 
sinu elu?  

0 = ei ole üldse rahul, ei meeldi üldse 
10 = täiesti  rahul, meeldib väga 
Põhjenda, miks sa valisid just selle numbri 

 

6. Nimeta 3 eesmärki, mida sa  tahaksid 
tulevikus saavutada. 

  

6. Mis takistab või võib takistada sul 
nende eesmärkide saavutamist? 

  

7. Mida sa arvad, et sa peaksid nende 
eesmärkide saavutamiseks tegema? 

Nimeta mõned konkreetsed tegevused. 
 

 

Tugevused ja raskused   

8. Mida sa oskad hästi teha, mis sul hästi 
välja tuleb? 

(Siin võiks nimetada nii praktilisi kui ka 
sotsiaalseid / suhtlemisega seotud tegevusi.) 

 

9. Millised tegevused on sinu jaoks 
rasked? Milliste olukordadega sa hästi 
toime ei tule? 

(Siin võiks nimetada nii praktilisi kui ka 
sotsiaalseid / suhtlemisega seotud tegevusi.) 

 

Iseseisev toimetulek    

10. Kui hästi sa arvad, et sa tuleksid 
toime iseseisvalt elades? 

0 = ei saaks üldse hakkama 
10 = saaks väga hästi hakkama 
(St elades vanemates eraldi, väljaspool kool-
kodu vms. Siin ei ole mõeldud üksinda metsiku 
looduse keskel toimetulekut, vaid tavalise 
eluga hakkama saamist.) 

 

11. Nimeta mõned oskused ja 
teadmised, mida on iseseisvalt toime 
tulekuks vaja. 

(Vastus ei pea olema ammendav, aga kui see on 
liiga lühike, siis võiks paluda nimekirja jätkata: 
kas kartulite praadimise oskustest tõesti 
piisab?) 

 

12. Millised oskused ja teadmised neist 
sul on juba olemas?   
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13. Milliseid oskusi peaksid (tahaksid) 
veel omandama (-da), et iseseisvalt 
hakkama saada? 

  

Kool, õppimine   

14. Kui hästi sul koolis läheb?  0 = väga halvasti 
10 = väga hästi 

 

15. Mis sulle koolis meeldib? (Nimeta mõni õppeaine või tegevus.)  

16. Mis koolis ei meeldi, mis on raske? (Miks see ei meeldi?)  

Sotsiaalne võrgustik   

17. Mitut täiskasvanut sa saad usaldada 
ning nendega rääkida oma muredest või 
sellest, mis sind huvitab? 

  

18. Mitut eakaaslast sa saad usaldada 
ning nendega rääkida oma muredest või 
sellest, mis sind huvitab? 

  

Suhtlemine   

19. Kui hästi sa saad läbi eakaaslastega 0-10 
Põhjenda, miks sa valisid just selle numbri 

 

20. … oma vanematega 0-10 
Põhjenda, miks sa valisid just selle numbri 

 

21 … õpetajatega 0-10 
Põhjenda, miks sa valisid just selle numbri 

 

22. Kas sa tunned end üksi ja kõrvale 
jäetuna? 

0 = üldse mitte 
10 = väga suurel määral, kogu aeg 

 

23. Kirjelda oma läbisaamist teiste 
inimestega.  

(Nimeta vähemalt üks asi, mis valmistab sulle 
raskusi ja vähemalt üks, mis sul hästi välja 
tuleb.) 

 

Huvid, tegevused    

24. Mida sulle meeldib vabal ajal teha? (Nimeta 1-3 tegevust)  

25. Räägi mõnest tegevusest, mis sulle 
meeldib. 

(Mis sulle selle tegevuse juures meeldib?)  

Rehabilitatsiooni eesmärkide ja 
tegevuste arutelu 

(Tutvustage lapsele rehabilitatsiooni eesmärke 
ja tegevusi. Arutelu.) 

 



  

 80 

Lisa 7. Intervjuu lapsevanemaga 
 

Eluga rahulolu ja meeleolu   

1. Kui rahul on teie laps oma eluga?  0 = ei ole üldse rahul 
10 = täiesti rahul 
Põhjendage, miks valisite just selle numbri 

 

2. Missugune on olnud lapse tavaline 
meeleolu viimase kuu jooksul?  

0 = väga halb 
10 = väga hea 
Põhjendage, miks valisite just selle numbri 

 

3. Kirjeldage mõnda olukorda lähiajast, 
mis on muutnud teie lapse rõõmsaks. 

  

Tulevik   

4. Missugusena kujutate ette oma lapse 
elu tulevikus (___ aasta pärast)?  

  

5. Kujutage oma last ette tulevikus, ___ 
aasta pärast. Kuidas teile tundub, kas ta 
siis on oma eluga rahul ja kas talle  
meeldib tema elu?  

0 = ei ole üldse rahul, ei meeldi üldse 
10 = täiesti  rahul, meeldib väga 
Põhjendage, miks valisite just selle numbri 

 

6. Nimetage 3 eesmärki, mida tahaksite, 
et teie laps tulevikus saavutaks. 

  

6. Mis takistab või võib takistada tal 
nende eesmärkide saavutamist? 

  

7. Mida ta peaks nende eesmärkide 
saavutamiseks tegema? 

Nimetage mõned konkreetsed tegevused. 
 

 

Tugevused ja raskused   

8. Mida teie laps oskab hästi teha, mis tal 
hästi välja tuleb? 

(Siin võiks nimetageda nii praktilisi kui ka 
sotsiaalseid / suhtlemisega seotud tegevusi.) 

 

9. Millised tegevused on teie lapse jaoks 
rasked? Milliste olukordadega ta hästi 
toime ei tule? 

(Siin võiks nimetageda nii praktilisi kui ka 
sotsiaalseid / suhtlemisega seotud tegevusi.) 

 

Iseseisev toimetulek    

10. Kui hästi ta arvate, et teie laps tuleks 
toime iseseisvalt elades? 

0 = ei saaks üldse hakkama 
10 = saaks väga hästi hakkama 
(St elades vanemates eraldi, väljaspool kool-
kodu vms. Siin ei ole mõeldud üksinda metsiku 
looduse keskel toimetulekut, vaid tavalise 
eluga hakkama saamist.) 

 

11. Milliseid oskusi ja teadmisi on teie 
lapsel iseseisvalt toime tulekuks 
kindlasti vaja?  

(Nimetage vähemalt mõned oskused ja 
teadmised.) 

 

12. Millised oskused ja teadmised neist 
teie lapsel on juba olemas?   

  

13. Milliseid oskusi peaks teie laps veel 
omandama, et iseseisvalt hakkama 
saada? 
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Kool, õppimine   

14. Kui hästi teie lapsel koolis läheb?  0 = väga halvasti 
10 = väga hästi 

 

15. Mis talle koolis meeldib? (Nimetage mõni õppeaine või tegevus.)  

16. Mis talle koolis ei meeldi, mis on 
raske? 

  

Sotsiaalne võrgustik   

17. Mitut täiskasvanut ta saab usaldada 
ning nendega rääkida oma muredest või 
sellest, mis teda huvitab? 

  

18. Mitut eakaaslast ta saab usaldada 
ning nendega rääkida oma muredest või 
sellest, mis teda huvitab? 

  

Suhtlemine   

19. Kui hästi ta saab läbi eakaaslastega 0-10 
Põhjendage, miks valisite just selle numbri 

 

20. … oma vanematega 0-10 
Põhjendage, miks valisite just selle numbri 

 

21 … õpetajatega 0-10 
Põhjendage, miks valisite just selle numbri 

 

22. Kas ta tunneb end üksi ja kõrvale 
jäetuna? 

0 = üldse mitte 
10 = väga suurel määral, kogu aeg 

 

23. Kirjeldage oma lapse läbisaamist 
teiste inimestega.  

(Nimetage vähemalt üks asi, mis valmistab 
talle raskusi ja vähemalt üks, mis tal hästi välja 
tuleb.) 

 

Huvid, tegevused    

24. Mida talle meeldib vabal ajal teha? (Nimetage 1-3 tegevust)  

25. Rääkige mõnest tegevusest, mis talle 
meeldib. 

(Mis talle selle tegevuse juures meeldib?)  

Rehabilitatsiooni eesmärkide ja 
tegevuste arutelu 

(Tutvustage lapsevanemale rehabilitatsiooni 
eesmärke ja tegevusi. Arutelu.) 

 

 



  

 82 

Lisa 8. Teenus I peamised RFK kategooriad 
Nimestik on pärit koostatavast Teenus I programmist (Dagmar Narusson) ja ei pruugi olla lõplik. 
Nimestiku võib võtta aluseks tegevus- ja hindamiskava üldeesmärkide seadmisel. 
 
ÕPPIMINE JA TEADMISTE RAKENDAMINE 
d175 probleemide lahendamine  

d1750 lihtsate probleemide lahendamine  
d1751 keeruliste probleemide lahendamine 

d177 otsuste tegemine 
 
ÜLDISED ÜLESANDED JA NÕUDED 
d210 ühe ülesande täimine 

d2104 lihtsa ülesande lõpuleviimine  
d2105 keerulise ülesande lõpuleviimine 

d220 paljude ülesannete täitmine 
d230 igapäevatoimingute tegemine  

d2300 igapäevakohustuste täitmine  
d2301 igapäevatoimingute korraldamine 
d2302 igapäevatoimingute lõpuleviimine 
d2303 oma aktiivsuse reguleerimine 
d2304 toimetulek igapäevatoimingute muudatustega 
d2305 oma aja planeerimine 
d2306 ajapiirangute kohanemine 

d240 stressi ja muude psüühiliste koormustega toimetulek  
d2400 vastutuse võtmine 
d2401 stressiga toimetulek  
d2402 kriisiolukorraga toimetulek 

d250 oma käitumise reguleerimine  
d2500 uudsete nähtuste aktsepteerimine  
d2501 ootustele vastamine  
d2502 lähenemine isikutele või olujordadele  
d2503 ettearvamatu käitumine  
d2504 aktiivsuse kohandamine 

 
SUHTLEMINE  
d350 vestlus  

d3500 vestluse alustamine  
d3501 vestluse ülalhoidmine 
d3502 vestluse lõpetamine 
d3503 vestlemine ühe inimesega 
d3504 vestlemine mitme inimesega 

 
ENESEHOOLDUS 
d570 oma tervise eest hoolitsemine  

d5700 oma füüsilise mugavuse eest hoolitsemine  
d5702 oma tervise hoidmine 
d57021 hoolekandeasutusest või spetsialistidelt nõu või abi küsimine 

d571 oma turvalisuse eest hoolitsemine 
d640 kodutööde tegemine  

d6406 abistamine kodutöödes 
d650 koduse vara hooldus  

d6501 eluaseme ja sisustuse korrashoid 
 
INIMESTEVAHELINE LÄVIMINE JA SUHTED 
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d710 elementaarne inimestevaheline lävimine  
d7100 austus ja soojus inimsuhetes  

d7101 tunnustus inimsuhetes  
d7102 sallivus inimsuhetes  

d71040 sotsiaalse suhtluse algatamine  
d71041 sotsiaalsete suhete hoidmine 

d720 komplitseeritud inimestevaheline lävimine  
d7202 suhtekäitumise reguleerimine  
d7203 sotsiaalsete normide järgimine  
d7204 sotsiaalse distantsi säilitamine 

d740 ametlikud suhted  
d7400 suhtlemine kõrgemal positsioonil olevate inimestega 

d750 miteeametlikud sotsiaalsed suhted  
d7504 mitteametlikud suhted omasugustega 

d760 perekondlikud suhted  
d7601 laste suhted vanematega  
d7602 õdede ja vendade suhted 

 
PEAMISED ELUALAD 
d820 kooliharidus  

d8202 koolis edasijõudmine 
 
ÜHENDUSTES OSALEMINE , SELTSKONNA- JA KODANIKUELU 
d920 puhkus ja vaba aeg  

d9200 mängud  
d9201 sport  
d9202 kunst ja kultuur  
d9203 käsitöö  
d9204 hobid  
d9205 seltskondlik elu 

d940 inimõigused 
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Lisa 9: Praktiliste oskuste kaardistamine 
Seda loendit võib kasutada vormina, kus õpilane märgib ära kõik oskused/teadmised, mis tal on, 
või intervjuu alusena, kus saab paluda erinevaid teemasid täpsustada (nt milliseid toite ta teha 
oskab, või kes on Eesti president). Loend ei pruugi olla täielik ja ei sobi esitatud kujul kõigile 
vanuserühmadele; seda võib kasutada ka alateemade kaupa. Loendi aluseks on Jõhvi Noorukite 
Ravi-Rehabilitatsioonikeskuses kasutatav vorm (Airiin Demir jt), mida on erinevate allikate 
põhjal täiendatud ja kohendatud. 

Kodu   

Oskan koristada kappe   

Oskan pühkida tolmu   

Oskan oma voodi korda teha   

Oskan vahetada voodipesu   

Oskan pesta põrandat   

Oskan koristada WC-d   

Tean, miks sorteeritakse prügi   

 Tean, millised jäätmed võib panna pakendikonteinerisse  

 Tean, millised jäätmed võib panna olmejäätmete konteinerisse  

 Tean, millised on ohtlikud jäätmed ja kuhu neid võib viia, sh  

  … patareid ja akud  

  … ravimid  

  … säästupirnid  

Oskan teha lihtsamat toitu  

 … muna praadida  

 … kartuleid keeta   

 … kartuleid praadida  

 … suppi keeta  

Oskan kasutada kodumasinaid:  

 … elektripliit  

 … gaasipliit  

 … mikser  

 … tolmuimeja  

 … pesumasin   

Oskan hoolitseda kodulooma eest   

Oskan pesta aknaid   

Oskan oma jalanõusid puhastada   

Oskan pesta oma riideid   

Tean riiete tingmärke   

Oskan riideid triikida   

Oskan riideid parandada (nööbid, augud jms)   

Oskan katta lauda   



  

 85 

Oskan kahvli ja noaga süüa   

Tunnen lauakombeid   

Tean pereliikmete sünnipäevi ja vanuseid   

Tean pereliikmete huvisid   

Tean kus mu vanemad töötavad   

  

Isiklik hügieen   

Pesen igal hommikul ja õhtul hambaid   

Pesen 3 korda nädalas pead   

Pesen iga päev mitu korda käsi  

 … enne sööki  

 … pärast WC-s käimist   

Käin iga päev duši all   

Vahetan iga päev aluspesu   

Vahetan mitu korda nädalas sokke   

Oskan hoolitseda oma küünte eest   

Oskan kasutada make-up vahendeid     (vastavad tüdrukud)   

Tean vahendeid millega make-up'i eemaldada (vastavad tüdrukud)   

  

Toitumine   

Joon iga päev vett   

Tean, mis on rämpstoit   

Tean, millised on tervislikud toidud  

Söön iga päev hommikusööki   

Söön iga päev sooja lõunatoitu   

Söön iga päev õhtusööki   

  

Tervis   

Tean, kes on minu perearst   

Oskan võtta perearstiga ühendust   

Oskan kutsuda kiirabi   

Tean, mida tuleb kiirabi kutsudes kõigepealt öelda  

Tean, milliseid haigusi ma olen põdenud   

Tean peamisi esmaabi põhimõtteid   

Tean, mis on käsimüügiravimite ja retseptiravimite vahe   

Tean, millised ained võivad tervist kahjustada   

Tean, mitu tundi on tervisele kasulik magada igal ööl   

Tean, mida tähendab vaktsineerimine   



  

 86 

  

Töö   

Tean, kui suur on Eestis miinimumpalk   

Tean, kui suur on Eesti keskmine palk   

Tean, kes on töövõtja ja tööandja   

Tean, millised on Eestis maksud:  

 … tarbimismaksud  

 … tööjõumaksud  

 … milliseid makse maksab palgasaaja  

Tean, kust otsida töökuulutusi   

Oskan kirjutada oma CV   

Tean, mida küsitakse töövestlusel   

Oskan kirjutada avaldust   

Oskan ennast esitleda ja kirjeldada   

  

Raha planeerimine   

Mul on pangakaart   

Oskan kaardiga automaadist raha välja võtta   

Olen käinud pangas ja tean kuidas seal käituda ja mida teha   

Oskan raha koguda  

Oskan (oskaksin) koostada pere nädalaeelarve   

Tean, kui palju maksavad poes põhilised toiduained   

Tean, mis on kommunaalmaksud   

Tean, millised on minu kodukohas üürihinnad   

  

Haridus   

Tean, millised on haridustasemed:  

 Põhiharidus  

 Kutseharidus  

 Keskharidus  

 kõrgharidus   

Tean, milline haridus on Eestis seadusega kohustuslik   

Tean, mida saab õppida kutse- ja kõrgkoolides (näited)  

Tean, mida tähendab intellektuaalne omand   

Tean, millised on minu tugevad küljed   

Tean, kuidas näevad välja kooli (keskkooli, kutsekooli, ülikooli) 
sisseastumiseksamid  

 

Olen mõelnud, kelleks ma tahan saada   
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Olen mõelnud, milliseid oskusi ja teadmisi on vaja minu tulevases ametis  

  

Seadused   

Tean oma õigusi (lastekaitseseadus)   

Tean oma kohustusi (lastekaitseseadus)   

Tean, millistes olukordades on mul õigus ennast kaitsta (hädakaitse)   

Tean, kust ma võin saada oma õiguste kaitseks abi   

  

Ühiskond   

Tean tähtpäevi ja nende traditsioone:   

 Jõulukombed  

 Jaanipäevakombed  

 ülestõusmispühade kombed  

 emade- ja isadepäev  

 Vastlapäev  

 mardi- ja kadripäev  

 Eesti Vabariigiga seotud tähtpäevad  

 Eesti ja vene tähtpäevade erinevused  

Tean, mida tähendab liikuv püha   

Tean, kes/mis on …  

 Eesti Vabariigi president ja peaminister  

 Riigikogu  

 kohalik omavalitsus  

 valimised, hääleõigus  

Tean, kuhu pöörduda, kui vajan rahalist või sotsiaalset abi   

Tean kuidas otsida vajalikku infot Internetist   

Tean kuidas eristada olulist infot ebaolulisest (internet)   

Tean Interneti kasutamise ohtudest   

Mul on e-posti aadress ja ma oskan seda kasutada   

Tean, mis on isikut tõendav dokument   

Tean, kuidas hoida ja kasutada isikut tõendavaid dokumente   

Tean, millised dokumendid kehtivad piiriületamisel   

  

Sotsiaalsed ja planeerimisoskused  

Oskan küsida võõras linnas teed  

Oskan küsida abi, kui ma ei saa mingi tegevusega hakkama  

Oskan välja öelda, kui ma ei ole kellegagi nõus (ka siis, kui ta on minust 
tähtsam) 
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Tean, kuidas ...  

leppida kokku hambaarstiaeg  

kutsuda torumees või külmkapi parandaja  

Oskan planeerida oma aega nii, et midagi olulist ei jääks tegemata  

Tean, milliseid ettevalmistusi on vaja teha, kui külla tuleb 10 inimest (nt 
sünnipäevale) 

 

Oskan pakkuda abi kui keegi on hädas (või selgitada välja, kas ja millist abi ta 
vajab) 

 

Oskan veenda teisi oma seisukoha õigsuses (kui tean kindlalt, et mul on õigus)  

Ma saan aru, kui miski, mida ma ütlema hakkan, on ebaviisakas või sobimatu  

Suudan tunnistada oma vigu ja rahulikult omaks võtta kriitikat   

Suudan teisi rahulikult kuulata, lasen neil oma jutu lõpetada enne, kui ise sõna 
võtan 
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Lisa 10. Rehabilitatsiooniplaani D-osa vorm 
 
REHABILITATSIOONIPLAANI D-OSA 
(teenuse tulemuslikkuse põhjendatud hinnang) 

Põhilised asjaolud, mis takistasid rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevuste 
elluviimist 
 
 
 
 
Põhilised asjaolud, mis soodustasid rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud 
tegevuste elluviimist 
 
 
 
 
Tegevusvõime uuring ja põhjendatud hinnang 
 
 
 
 
Rehabilitatsiooniplaani eesmärgi saavutamise hinnang 
 
 
 
 
Soovitused 
 
 
 
 

Hinnangu koostasid: 
 
Koostamise kuupäev: 
 
Kontaktandmed: 
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Lisa 3_ PROGRAMMI TULEMUSTE KOKKUVÕTE 
 
 
 
Rehabilitatsiooniprogrammi lõppedes viib rehabilitatsioonimeeskond läbi tulemuste hindamise. 
Selleks on soovitav kasutada  
 

 HINDAMISKAVA rehabilitatsioonitegevuste tulemuslikkuse hindamiseks 
 REHABILITATSIOONIPLAANI andmestikku 
 PROBLEEMIDE JA RESSURSSIDE KONTROLLNIMEKIRJA Vt. Lisa 2 hindamisvahendid ja 

hindamisvahend 1 
 INTERVJUUD LAPSEGA Vt. Lisa 2 hindamisvahendid ja hindamisvahend 6 
 INTERVJUUD VANEMAGA Lisa 2 hindamisvahendid ja hindamisvahend 7 
 REHABILITATSIOONIPLAANI D-osa vorm 

 
Tulemuste hindamine ehk lõpphindamine viiakse läbi (9-)11 kuud peale 
rehabilitatsiooniprogrammi sisenemist; kestus kuni 2 nädalat 
 
 
 
 
 
 
 


