
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus



Mis on sotsiaalne rehabilitatsioon?

Sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on:

•õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi
•suurendada võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks
•toetada hariduse omandamist
•arendada eeldusi töövõime omandamiseks ja 
taastamiseks

Rehabilitatsioon ei ole tervise parandamine, vaid toimetuleku 
parandamine terviseolukorras, milles inimene sellel hetkel on



Rehabilitatsioon

- Puudega/puuet taotlevad lapsed (alla 16-a)    Tööealised isikud, kes on 
- AK otsusega isikud (7-18-aastased)           tööturul aktiivsed – 
- Vanaduspensioni ealised puudega isikud                      töötavad, õpivad, 
- Tööealised puuduva töövõimega isikud             on töötuna arvel
- Tööealised puudega või töövõimetud või invaliidsusgrupiga
   või osalise töövõimega isikud, kes ei ole tööturul aktiivsed 
   (ei tööta, ei õpi,  ei ole töötuna arvel)
- Tööealised ennetähtaegse vanaduspensioni saajad, kellel on puue
- Tööealised vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse saajad, kellel on puue    
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Teenusele saamine

Teenust taotlev inimene või tema seaduslik esindaja  esitab 
taotluse
-posti teel
-e-posti teel
-klienditeeninduses
-iseteeninduses (www.eesti.ee)
Taotlus on leitav www.sotsiaalkindlustusamet.ee/blanketid

SKA teeb laste puhul otsuse 10 tööpäeva ja 16-aastat ning 
vanematele 40 tööpäeva jooksul

http://www.eesti.ee/


Rehabilitatsiooni vajaduse hindamine

Alates 01.01.2016 hinnatakse taotluse esitanud inimese 
rehabilitatsiooniteenuste vajadust. 
Hindamise peavad läbima:
-16-aastased ja vanemad inimesed, kellel ei ole kehtivat 
reh.plaani

Hindamist ei pea läbima:
-Lapsed
-16-aastased ja vanemad inimesed, kellel on olemas kehtiv 
reh.plaan
- ööpäevaringset erihooldusteenuset vajavad inimesed



• Hindamise viib läbi juhtumikorraldaja
• Juhtumikorraldaja – SKA spetsialist, kes 

tegeleb rehabilitatsiooni vajaduse 
hindamisega, erihoolekande teenusele 
suunamisega, pikaajalise kaitstud töö taotluste 
menetlemisega. Aitab leida isiku toimetuleku 
toetamiseks sobivad teenused. Üle Eesti on 
hetkel 27 juhtumikorraldajat. 



27 juhtumikorraldajat



Hindamine

• Juhtumikorraldaja võtab ühendust, et leppida kokku 
hindamise aeg ja koht

• Hindamiseks kasutatakse selleks koostatud küsimustikku 
(sh WHODAS 2.0)

• Hindamise käigus selgitatakse välja, missuguseid 
teenuseid inimene tegelikult vajab ( reh.teenused ja/või 
muud toetavad teenused)

• Peale hindamist saab inimene otsuse, samuti 
hindamisvahendi kokkuvõte

• JK saab isiku suunata kas:
• rehabilitatsiooniprogrammi, 
• Teenusele JK poolt koostatud tegevuskava alusel,
• rehabilitatsiooniplaani koostamisele



Rehabilitatsiooniteenusele 
suunamise otsus

• Otsuse kehtivuse aeg on 2 aastat
• Inimesed, keda ei hinnata, saavad otsuse kuni reh.plaani 

kehtivuse lõpuni, aga mitte kauem kui 31.12.2018. 
• Kehtiva reh.plaani puhul on otsuse aluseks 

rehabilitatsiooniplaan ja rehabilitatsiooniplaani tegvuskavas 
ettenähtud teenused

• Otsuse kättesaamisel  on aega 60 päeva registreerumiseks 
teenuseosutaja juurde



Järjekord

• Kui SKA-l ei ole eelarves vaba raha, siis isikule 
saadetakse otsus, milles teatakse, et isik on võetud 
järjekorda

• Eelarve avanemisel saab inimene teavituse järjekorra 
saabumisest + limiidid + teenuseosutajate nimekiri

• Järjekord SKA juures võib olla kuni 1 aasta
• Alates järjekorra teate saabumisest on aega 60 päeva 

registreerumiseks TO juures



Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused

Sotsiaalse rehabilitatsiooni raames osutatavad teenused:
• rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;
• rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö;
• rehabilitatsioonitulemuste hindamine;
• füsioterapeudi, tegevusterapeudi, loovterapeudi, sotsiaaltöötaja, eripedagoogi, 
psühholoogi, logopeedi, arsti, õe ja kogemusnõustaja teenused 

Kõikide spetsialistide (v. a arst) teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui pere- ja 
grupiteenusena. Arsti teenust osutatakse ainult individuaalselt.



Rahastus
• Rehabilitatsiooniteenuse maksimaalne maksumus 

kalendriaastas:
- puudega ja puuet taotlev alla 16-a laps          1395 €
- AK otsusel suunatud laps (kuni 18-a)          1395 €
- 16-a ja vanem inimene                           483 €
- 16-a ja vanem inimene, kes on suunatud reh.programmi   1000€
- tööealine psüühikahäirega inimene                         2325 €

Sõidukulud                                                                             41,55€
Majutusteenus                                                                       119,85€



Pikaajalise kaitstud töö teenus
Kerli Kaljur tel 4477610, kerli.kaljur@sotsiaalkindlustusamet.ee

• Eesmärk:
Pakkuda erivajadustega inimestele töö tegemise 

võimalust kaitstud ja kohandatud töö tingimustes ning 
tuge suundumisel avatud tööturule.

Kaitstud töötamise teenust pakutakse selle jaoks 
spetsiaalselt loodud töökohtades, sobivas keskkonnas 
teenusepakkuja juures või kohandatud töökeskkonnas 
avatud tööturul, kus on tagatud kliendile vajalikul 
määral töötamisel juhendamist. 



Sihtgrupp

Pikaajalist kaitstud töö teenust osutatakse vähenenud 
töövõimega tööealisele inimesele (alates 16. eluaastast kuni 
vanaduspensionieani), kelle puhul on täidetud alljärgnevad 
tingimused:
•on diagnoositud kas raske, sügava või püsiva kuluga 
psüühikahäire, liitpuue, nägemispuue, isik on läbi elanud 
peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse
•on tuvastatud puuduv töövõime töövõimetoetuse seaduse 
alusel või on tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) 
töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel



Pikaajalise kaitstud töö teenuse 
etapid

• I etapp: kliendi suutlikkuse hindamine ning tema tööoskuste kujundamine kuni 
kuue kuu vältel.

Tööoskuste kujundamist ja töövõtete harjutamist ning inimese võimekusest ja 
huvidest lähtuva sobiva töö kaitstud tingimustes väljaselgitamist (sh erinevate 
tööde, töösoorituste proovimist). Inimese pidevat juhendamist ja toetamist töö 
sooritamisel;

Esimese etapis makstakse stipendiumi!

• II etapp: inimese toetamine ja juhendamine pikaajalise kaitstud töö teenusel 
töötamisel tähtajatul (ESF pilootprojekti ajal kuni 2020) 

Kliendil on sõlmitud töötamiseks tööleping või muu võlaõiguslik leping 
(käsundusleping, töövõtuleping). Töö tegemiseks sõlmitav leping sõltub töö 
iseloomust. Töölepingu puhul lähtutakse kliendile tasu maksmisel Vabariigi 
Valitsuse poolt sätestatud töötasu alammäära nõuetest.

Sisenedes II etappi peab klient olema  suuteline tegema eesmärgipärast tööd 
keskmiselt 10 tundi nädalas.



Liida Kaare
Juhtumikorraldaja

Sotsiaalkindlustusamet
liida.kaare@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tel: 45 27701; 59194742
Lossi 12/93816 Kuressaare / Eesti 
www.sotsiaalkindlustusamet.ee  

 

mailto:liida.kaare@sotsiaalkindlustusamet.ee
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/


Aitäh!
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