
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sotsiaalkaitseministri  21.12.2015. a määrus 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 maksumuse ja sõidukulu 
määra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumite kehtestamine” 

Lisa 2 
 
 

Rehabilitatsiooniprogrammi hindamisskaala ja selle täpsustatud hindamiskriteeriumid 

 
 
Rehabilitatsiooniprogrammide hindamine toimub alljärgnevate kriteeriumite alusel. 
 
1. Rehabilitatsiooniprogramm ning selles seatud eesmärgid ja planeeritud tegevused 

vastavad sihtrühma vajadustele.  
a. Programmi sihtrühm on kindlaks määratud ning vajalikkus sihtrühmale on põhjendatud ja selgelt 

välja toodud. 
b. Programmi eesmärgid on kooskõlas rehabilitatsiooniteenusele seatud eesmärkide ja riikliku 

tellimusega. 
c. Programmi tegevused toetavad programmi eesmärkide saavutamist. 
d. Programmi tegevusi on arusaadavalt ja põhjalikult kirjeldatud. 

 
2. Rehabilitatsiooniprogramm vastab kaasaegsetele rehabilitatsiooni põhimõtetele, 

sealhulgas on tõenduspõhine. 
a. Programm vastab kaasaegsetele rehabilitatsiooni põhimõtetele (sh on esitatud meeskonnatöö 

kirjeldus). 
b. Programmis on kirjeldatud kasutatavaid hindamisvahendeid (sh on nimetatud koostajad) ja 

nimetatud, millised spetsialistid neid kasutavad. 
c. Programmis on kirjeldatud programmi käigus kasutatavaid rehabilitatsioonimeetodeid  ja 

nimetatud kasutatavate meetodite loojad. 
d. Programmis on kirjeldatud kuidas rehabilitatsioonimeetodit on varem Eestis või mujal kasutatud 

programmiga sama või sarnase sihtrühma puhul ning millised on olnud tulemused. 
 

3. Rehabilitatsiooniprogrammi planeeritud tulemused on mõõdetavad ning suurendavad 

inimese aktiivset osalemist ühiskonnas, sealhulgas on välja toodud planeeritud ja 

varasemate programmide käigus saavutatud tulemused. 

a. Programmis on kirjeldatud kliendi seisundi hindamist programmi alguses ja lõpus (programmi 
lõpus tehtud hindamine sisaldab ka kliendi seisundis toimunud muutuste analüüsi). 

b. Programmi kestus on proportsionaalne seatud eesmärkide ja tegevustega. 
c. Programmi tulemuslikkus on konkreetsete mõõdikutega hinnatav, eesmärkide saavutamine on 

realistlik. 
d. Programmis on välja toodud programmi esitaja poolt varem ellu viidud programmide 

tulemuslikkus. 
 

4. Rehabilitatsiooniprogramm on planeeritud kulutõhusalt ja eelarve on läbipaistev. 
a. Programmi kulud vastavad programmis planeeritud tegevustele. 
b. Programmi maksumuse kujunemine on läbipaistev. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Programmi maksumus ja planeeritud kulud on põhjendatud ja optimaalsed. 
d. Programmis kasutatakse integreeritud teenuseosutamist ja rahastust.  
 
Komisjoni poolt rakendatav rehabilitatsiooniprogrammile hinnangu andmise skaala on 
järgmine:  

 vastab kriteeriumile täielikult – 3 punkti 

 pigem vastab kriteeriumitele – 2 punkti 

 pigem ei vasta kriteeriumitele –1 punkti 

 ei vasta kriteeriumitele – 0 punkti 
 

Programmi kinnitamiseks peab programm koguma vähemalt 32 punkti. Ühegi kriteeriumi puhul (v.a 
varem elluviidud programmi tulemuslikkus, kui asutus pole varem programmi ellu viinud) ei tohi olla 
hindeks 0. Komisjon lisab igale punktile selgituse. Lõplik otsus selgub komisjoniliikmete 
kaalutlusotsusena, mis esitatakse Sotsiaalkindlustusametile. 

 


