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1. Teenuste koosluse vastavus määruse eesmärgile 
Vastavuse hindamisel loetakse teenuste kooslus määruse eesmärgile vastavaks, kui toetuse 
toel osutatav abi aitab parandada kohaliku omavalitsuse elanike psühhosotsiaalset heaolu ja 
vaimset tervist. Teenuste koosluse määruse eesmärgile vastavuse hindamisel kasutatakse 
järgmist hindamisskaalat:  

 7 punkti – teenuste koosluse rakendamine parandab oluliselt kohaliku omavalitsuse 
elanike ligipääsu psühholoogilisele abile või psühhosotsiaalset heaolu parandavatele 
sekkumistele; 

 4 punkti – teenus või teenuste kooslus on üldjoontes eesmärgipärane, teenus(t)e 
rakendamine kavandatud kujul on mõõduka mõjuga kohaliku omavalitsuse elanike 
vaimsele tervisele; 

 1 punkt – teenuse või teenuste koosluse rakendamine avaldab kohaliku omavalitsuse 
elanike vaimsele tervisele vähest mõju (nt on tegu kitsale sihtrühmale pakutava teenuse 
või teenuste kooslusega või teenust pakutakse piiratud asukohas); 

 0 punkti – teenus ei avalda positiivset mõju kohaliku omavalitsuse elanike vaimsele 
tervisele või soovitakse rakendada pseudoteaduslikku sekkumist. 

 
2. Teenust vahetult osutava isiku hariduslik ja kutsealane ettevalmistus 
Haridusliku ja kutsealase ettevalmistuse hindamisel loetakse isiku ettevalmistus piisavaks, kui 
see loob eeldused professionaalseks ja kvaliteetseks teenuseosutamiseks. Teenust vahetult 
osutava isiku haridusliku ja kutsealase ettevalmistuse hindamisel kasutatakse järgmist 
hindamisskaalat: 

 7 punkti – teenust vahetult osutav isik on saanud täieliku ettevalmistuse (sh tasemeharidus, 
täiendkoolitus, praktika), mida on loomupärane eeldada vastava teenuse osutamise korral, 
nt tõendab inimese ettevalmistust kehtiv kutsetunnistus seotud kutsealal; 

 5 punkti – teenust vahetult osutav isik on saanud miinimumettevalmistuse (tasemeharidus, 
täiendkoolitus, praktika), mida on loomupärane eeldada vastava teenuse osutamise korral, 
kuid esineb väheseid puudujääke, nt sooritab inimene veel kutsealast praktikat või on kutse 
omandamine lõppjärgus ning tõenäoliselt omandab isik vajaliku pädevuse toetusperioodi 
vältel; 

 3 punkti – teenust vahetult osutav isik on saanud sellise baasettevalmistuse 
(täiendkoolitus, praktika jmt), mis loob eeldused teenuseosutamiseks, kuid isik vajab 
teenuse kvaliteetseks osutamiseks regulaarset juhendamist; 

 0 punkti – teenust vahetult osutaval isikul puudub vajalik ettevalmistus 
teenuseosutamiseks, nt puudub psühholoogilise abi osutajal psühholoogiline kõrgharidus 
või puudub psühhosotsiaalse abi pakkujal (v.a kogemusnõustaja) kõrgharidus. 

 
3. Teenust vahetult osutava inimese töökogemuse piisavus 
Töökogemuse hindamisel loetakse piisavaks töökogemus, mis loob eeldused, et pakkuda 
tulemuslikult psühholoogilist või psühhosotsiaalset abi mitmekülgsele sihtrühmale ning tunda 
ära kutsealased piirid abi osutamisel ja suunata abistatav vajaduse korral edasi ravisüsteemi 



või täiendavaid sotsiaalteenuseid saam. Teenust vahetult osutava isiku teenusepakkumise 
kogemuse hindamisel kasutatakse järgmist hindamisskaalat: 

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

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

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

 1 punkt – teenust vahetult osutaval isikul on vähemalt 1-aastane kogemus vastava või 
sarnase teenuse osutamisel;  

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

 


