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Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eelkõige sotsiaalne – parandada
inimeste iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või
tööle asumist (SHS). Rehabilitatsiooniteenuse alaeesmärke saab täpsustada lähtuvalt
sihtgruppide vajadustest. Inimeste puhul, kes ei ole võimelised töötama ea, puude või
psüühilise erivajaduse tõttu, on teenuse eesmärgiks parandada iseseisvat toimetulekut ja
vähendada teiste pereliikmete hoolduskohustust. Laste rehabilitatsiooniteenuse eesmärgiks on
arengutingimuste võrdsete võimaluste tagamine tööealiseks saamisel. Laste rehabilitatsiooni
käigus pööratakse tähelepanu lapse arengulistele iseärasustele, tegevusvõime tugevatele
külgedele ja piirangutele võttes arvesse lapse kasvukeskkonna tingimusi ja võimalusi.
Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse isiku toimetulekut, tööle saamiseks isiklikke
ressursse ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid (kodu)keskkonna kohandamiseks,
abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Rehabilitatsioonimeeskonda kuulub viis erinevat
erialaspetsialisti.
Tänaseks hõlmab riigi poolt finantseeritav rehabilitatsiooniteenus:




rehabilitatsioonihindamist ja –plaani koostamist (kehtivusega 6 kuud -3 aastat);
plaani elluviimise juhendamist;
erinevate rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistide poolt teenuse osutamist puudega
inimesele ja tema perele ( teenuste loetelus kokku 17 teenust).

Õigus rehabilitatsiooniteenusele ja maksimaalsed aastased piirmahud, mille raames on
võimalik teenuseid osutada (Vabariigi Valitsuse 20. detsembri määrus nr 256):





20 250 kr – puude raskusastet taotlevad ja puudega lapsed
7 000 kr – puude raskusastet taotlevad ja puudega täisealised inimesed (tööealised ja
eakad)
33 750 kr – 16-65 aastastel psüühilise erivajadusega isikutel, kelle töövõime kaotus
on vähemalt 40%
20 250 kr – alaealiste komisjoni otsuse alusel alaealistel õigusrikkujatel (7-18 a)

Finantseerimine:
2007 aasta – eelarve kokku 105, 2 kr
Rehabilitatsiooniteenuse administreerimine ja finantseerimine ning teenuse osutajatega
halduslepingute sõlmimine toimub Sotsiaalkindlustusameti kaudu. Rehabilitatsiooniteenuse
finantseerimiseks oli 2007.aastal eraldatud 86,6 miljonit krooni. Esmakordselt kinnitati eraldi
eelarve jaotus laste rehabilitatsiooniks, mis oli 42 miljonit krooni ning täiskasvanud
erivajadustega inimeste rehabilitatsiooniks 44,6 miljonit krooni. Lisaks 2006.aasta jääk – 18,6
miljonit krooni. Seega 2007 eelarve kokku 105,2 miljonit.

Rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks sõlmis Sotsiaalkindlustusamet 2007. aastal
halduslepingu 61 teenuse osutajaga, kogumahus ligi 62 miljonit krooni. Eelarvemahud
eraldati vastavalt teenuse pakkuja taotlusele, mis tuleneb teenuse osutaja jõudlusest. Uusi
rehabilitatsiooniasutusi võrreldes 2006 aastaga lisandus 13. Jaotamata ressurssi planeeriti
jagada vastavalt teenuse osutajate lisa taotlusele, reguleerides seega enim teenust vajavate
regioonide vajadust.
Teenust osutati 2007.a 14 140 isikule summas 53 581 809 krooni sh






4921 täisealisele isikule
3441 eakale isikule
4126 puudega lapsele
45 alaealisele õigusrikkujale
1607 psüühikahäirega tööealisele isikule

– 15 472 812 krooni
– 11 193 823 krooni
– 16 838 849 krooni
–
200 333 krooni
– 9 875 990 krooni

Kõige enam osutati (teenust saanud isikute arvu järgi) tööealistele isikutele rehabilitatsiooni
vajaduse hindamise ja plaani koostamise, plaani täitmise juhendamise teenust, füsioterapeudi
teenust, tegevusterapeudi teenust, psühholoogi teenust ja sotsiaaltöötaja teenust.
Eakatele – kõige enam on osutatud rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamise teenust,
füsioterapeudi teenust, rehabilitatsiooni vajaduse hindamise ja plaa ni koostamise teenust,
tegevusterapeudi teenust, psühholoogi teenust, sotsiaaltöötaja teenust, logopeedi teenust.
Lastele on osutatud teenuseid vastavas järjestuses – rehabilitatsiooni vajaduse hindamine ja
rehabilitatsiooniplaani koostamine, plaani täitmise juhendamine, füsioterapeudi teenus,
logopeedi teenus, tegevusterapeudi teenus, psühholoogi teenus, eripedagoogi teenus.
Tööealistele psüühikahäirega isikutele – rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamise
teenust, rehabilitatsiooni vajaduse hindamise ja rehabilitatsiooniplaani koostamise teenust,
sotsiaaltöötaja teenust, tegevusterapeudi teenust, psühholoogi teenust, füsioterapeudi teenust,
eripedagoogi teenust.
Teenusele saamiseks on järjekorrad pikemad statsionaarse teenuse vajaduse ja füsioterapeud i
teenuse korral. 2008. aasta märtsis oli teenuse taotlemiseks asutustes järjekorras 4000 isikut.
Puudespetsiifilistes rehabilitatsiooniasutustes järjekordadega probleeme ei ole. Teenuse
taotlejad saavad teenusele vastavalt vajadusele.
2008
Riigi eelarvest eraldati rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks 86 miljonit krooni (eraldi lastele
ja täisealiste puudega rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks). Rehabilitatsiooniteenuse
osutamiseks sõlmis Sotsiaalkindlustusamet halduslepingu 64 asutusega 92 miljoni kroo ni
mahus. Lisaks 2007. aasta jääk 54 miljonit krooni. Seega kokku 140 miljonit krooni.
Marina Runno, Sotsiaalministeerium
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