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Hindamise alused 
 
 
1. Teenuse eesmärgile vastavuse hindamisel loetakse teenus määruse eesmärgile vastavaks, 
kui teenusepakkumine on kooskõlas määruses nimetatud toetuse andmise eesmärkidega, 
teenuse raames rakendatakse tõenduspõhiseid vaimset tervist toetavaid sekkumisi, teenus 
toetab omavalitsuse elanike vaimset tervist ning on ligipääsetav kõigile omavalitsuses 
elavatele inimestele sõltumata nende muust teenusevajadusest või sissekirjutusest 
omavalitsusse. Teenuse eesmärgile vastavuse hindamisel kasutatakse järgmist 
hindamisskaalat:  

 10 punkti – teenuse raames rakendatakse tunnustatud tõenduspõhiseid sekkumisi; 
teenuse pakkumine parandab oluliselt omavalitsuse elanike ligipääsu psühholoogilisele 
abile, teenusepakkumine on korraldatud viisil, mis parandab ligipääsu teenusele kõikides 
omavalitsuse piirkondades; teenus on inimestele tasuta või marginaalse omaosalusega; 

 7 punkti – teenuse raames rakendatakse tunnustatud tõenduspõhiseid sekkumisi ja teenus 
on kooskõlas meetme eesmärgiga, kuid teenuse korralduses, sh teenuse kättesaadavuses 
on mõningaid kitsaskohti; 

 4 punkti – teenuse raames rakendatakse tõenduspõhiseid sekkumisi, teenus on üldjoontes 
eesmärgipärane, kuid teenuse korralduses sh teenuse kättesaadavuses esineb olulisi 
puuduseid; 

 1 punkt – teenuse rajaneb nõrkadel tõenduspõhistel alustel või teenus on eesmärgipärane 
vaid osaliselt ning kuid teenuse korralduses sh teenuse kättesaadavuses esineb väga 
olulisi puuduseid, mis pärsivad teenuse võrdset kättesaadavust; 

 0 punkti – teenuse positiivne mõju vaimsele tervisele ei ole tõendatud või teenus ei vasta 
muul põhjusel meetme eesmärgile. 

 
2. Teenust vahetult osutava inimese tasemeharidusliku ettevalmistuse hindamisel loetakse 
tasemehariduslik ettevalmistus piisavaks, kui ettevalmistuse maht loob eeldused pakkumaks 
kvaliteetset, nüüdisaegsel teaduslikul meetodil baseeruvat abi. Teenust vahetult osutava 
inimese tasemeharidusliku ettevalmistuse hindamisel kasutatakse järgmist hindamisskaalat: 

 7 punkti – teenust osutaval isikul on magistrikraad psühholoogias või samaväärne haridus; 

 5 punkti – teenust osutaval isikul on magistrikraad või samaväärne haridus 
sotsiaalteaduste, tervishoiu või isikuteeninduse valdkonnas; 

 3 punkti – teenust vahetult osutaval isikul on bakalaureusekraad või samaväärne haridus; 

 0 punkti – teenust osutab kõrghariduseta isik. 
 
3. Teenust vahetult osutava inimese kutsealase ettevalmistuse hindamisel loetakse 
kutsealane ettevalmistus piisavaks, kui kutsealane ettevalmistus loob eeldused selleks, et 
pakkuda professionaalset, tõenduspõhistest praktikatest lähtuvat abi. Teenust vahetult 
osutava inimese kutsealase ettevalmistuse hindamisel kasutatakse järgmist hindamisskaalat: 

 7 punkti – teenust osutaval isikul on kehtiv kutsetunnistus tervisevaldkonna kutsealal või 
isik on läbinud samaväärse ettevalmistuse (täiendkoolituse, praktika jmt); 

 5 punkti – teenust osutav isik on läbinud sellise baasettevalmistuse (täiendkoolituse, 
praktika jmt), mis loob eeldused kutsealal tegutsemiseks; 

 3 punkti – teenust osutav isik on osaliselt läbinud sellise baasettevalmistuse 
(täiendkoolituse, praktika jmt), mis loob eeldused kutsealal tegutsemiseks; 



 0 punkti – teenust vahetult osutaval isikul puudub kutsealane ettevalmistus vastava 
teenuse osutamiseks. 

 
4. Teenust vahetult osutava inimese teenusepakkumise kogemuse hindamisel loetakse 
piisavaks töökogemus, mis loob eeldused tulemaks edukalt toime variatiivse klientuuriga. 
Teenust vahetult osutava inimese teenusepakkumise kogemuse hindamisel kasutatakse 
järgmist hindamisskaalat: 

 7 punkti – teenust osutaval isikul on enam kui 7-aastane kogemus vastava teenuse 
osutamisel; 

 5 punkti – teenust osutaval isikul on enam kui 5-aastane kogemus vastava teenuse 
osutamisel; 

 3 punkti – teenust osutaval isikul on enam kui 3-aastane kogemus vastava teenuse 
osutamisel; 

 1 punkt – teenust osutaval isikul on vähemalt aastane kogemus vastava teenuse 
osutamisel;  

 0 punkti – teenust osutaval isikul puudub kogemus vastava teenuse osutamisel. 
 
 


