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REHABILITATSIOONIVAJADUSE HINDAMISKÜSIMUSTIK. 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 

Sotsiaalkindlustusamet 

 

I Isikuandmed 
 

1.1 Kontaktandmed 

Küsimused K1-K8 täidab küsitleja enne küsitlusega alustamist ja vajadusel täiendab küsitluse käigus. 

K1 Identifitseerimisnumber  ?  

K2 Eesnimi   

 

  

K3 Perekonnanimi    

K4 Isikukood  

 

  

K5 Elukoht   ? Märkige maakond, linn/vald, tänav, maja, korter. 

K6 Postiaadress   Märkige, kui erineb elukohast 

 

K7 

Kontakttelefon K7.1 Kodune  

 

  

K7.2 Mobiil  

 

  

K8 E-posti aadress    

K9 Kontaktisik  K8.1 Eesnimi   

 

?  

K8.2 

Perekonnanimi 
 

 

  

K8.3 Telefon   
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K8.4 E-posti 

aadress 
   

K8.5 Kas 

kontaktisik on … 

rehabilitatsiooniteenuse taotleja seaduslik esindaja 1  

rehabilitatsiooniteenuse taotleja pereliige 2  

muu  
3 

R8.4.1 

(täpsustage) 
 

 

 

1.2 Üldinfo puude raskusastme ja töövõime kohta 

  

 Küsimused R1-R14 täidab küsitleja enne küsitlusega alustamist 

R1* Kas isikul on kehtiv puude raskusaste?  Jah  1   

Ei  2 → R5  

Määramisel 3 → R5  

R2 Puude raskusaste Keskmine  1  Märkige, milline puude raskusaste on isikul tuvastatud  

Raske  2   

Sügav 3   

R3 Puude raskusastme kehtivuse lõppemise aeg avaneb kalender  Märkige, kaua on ekspertiisi otsus kehtiv 

R4 Puude liik   ͏   Liikumispuue → R14 Märkige puude liik 

  ͏   Kuulmispuue 

  ͏   Nägemispuue 

  ͏   Vaimupuue  

  ͏   Keele- ja 

kõnepuue 

  ͏   Psüühikahäire 

(v.a 

vaimupuue) 

  ͏   Liitpuue, sh  

............. puue 

Täpsustage, millised puuded liitpuude moodustavad 

  ͏   Muu .............. Täpsustage 

 

 

R5* Kas isik on läbinud töövõime hindamise ja 

hindamisotsus on kehtiv?  
Jah  1 

  

  Ei  2 → R8  

  Määramisel 3 → R8  
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R6 Töövõimehindamise ulatus  Töövõimeline 1  Märkige töövõimehindamise otsus 

  Osaline töövõime 2   

  Töövõime puudub 3   

R7 Töövõimehindamise kestvuse tähtaeg (otsuse 

lõppemise aeg) 

avaneb  kalender → R14 Märkige, millisel kuupäeval töövõimehindamise otsus 

lõppeb 

 

R8* 

Kas isikul on kehtiv püsiva töövõimekaotuse 

otsus? 

Jah  1   

Ei  2 
→ R11  

Määramisel 3 → R11  

R9 Töövõimekaotuse protsent _________________ %  Märkige töövõimekaotuse protsent 

R10 Püsiva töövõimekaotuse lõppemise aeg avaneb  kalender VÕI 

KIRJUTADES 

→ R14 Märkige, kui kaua on ekspertiisi ostus kehtiv 

 

R11* Kas isikul on tuvastatud invaliidsusgrupp ja see 

on kehtiv? 
Jah  1   

Ei  2 → O6 

R12 Invaliidsusgrupp Esimene grupp 1   

Teine grupp 2 

Kolmas grupp 3 

R13 Invaliidsusgrupi lõppemise aeg 

 

KALENDER või 

KIRJUTADES 

→ R14 Märkige, kui kaua on ekspertiisi ostus kehtiv 

 

R14 Diagnoosid, mille alusel on hinnang antud, 

ja/või seisundite kirjeldused (puude raskusastet 

või püsivat töövõimekaotust/töövõimelangust 

põhjustavate diagnooside loetelu)  

________________ 

________________ 

 Pange kirja need diagnoosid, mille alusel töövõimekaotus 

või puue on tuvastatud: RHK lühend ning seisundi nimetus.  

 

 

1.3 Demograafilised andmed 

 

Järgnevad küsimused on mõeldud vastaja kohta demograafiliste andmete kogumiseks. Küsimustele võib vastata ka küsitletava esindaja. 

 

A1* Pange kirja vastaja sugu Naine  1  

Mees 2  

A2* Kui vana Te olete?  

 

aastat   
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F5* 
Milline on Teie elukorraldus küsitluse läbiviimise hetkel? 

(Märkige ainult üks vastus) 
? 

Iseseisvalt = isik elab kodus üksi, koos pere, sugulaste või sõpradega. Isikule ei 
osutata formaalseid (st ametlikke) kodu-, hooldus- või õendusteenuseid (v.a 

hooldus pereliikmete või tuttavate poolt). 

Elamine kõrvalabiga = isik elab kodus või kogukonnas, kuid saab pidevat 

professionaalset (st ametlikult määratud) abi ja teenuseid vähemalt ühe 

igapäevatoimingu sooritamisel, nagu näiteks poeskäimisel, pesemisel või toidu 

valmistamisel (nt toetatud elamise teenus, KOV koduhooldusteenused jm). 

Sotsiaal- või raviasutuses elamine = isik on ööpäevaringse järelevalve all näiteks 

hooldekodus, õenduskodus, rehabilitatsiooniasutuses, haiglas või 

taastusraviasutuses. 

 
 ⃝ Iseseisvalt 1 

⃝ Elamine kõrvalabiga  2 

⃝ 

Sotsiaal- või raviasutuses 3 

F5.1* 

 

 

? Vastus 1 (iseseisvalt) puhul pange kirja, kas ning kes pereliikmetest või lähedastest 

isikutest osutavad vajaduse korral abi (nt kas isikule on korraldatud 

omastehooldus).  
Vastus 2 (elamine kõrvalabiga) puhul pange kirja, kas isik elab oma kodus või 

kogukonnas (sotsiaaleluruum vms) ja millist professionaalset abi ta igapäevaelu 

toetamiseks saab. 

Vastus 3 (sotsiaal- või raviasutuses) puhul pange kirja asutus, kus isik elab (või 

viibis viimase 30 päeva jooksul), ja toetavad teenused, mida isik on saanud. 

Juhul kui F5 < 3 → A6 

Juhul kui F5 = 3 → A7 

 

 

A4* Milline on Teie perekonnaseis? ? Lubage isikul küsimusele vastata nii, et te valikuid eelnevalt ette 

ei loe.  

Kui vastus ei ühti täpselt ühegi etteantud variandiga, täpsustage 

vastust sellele lähedaste valikute ettelugemisega. 

Valige see vastusevariant, mis iseloomustab isiku praegust 

perekonnaseisu kõige täpsemalt. Näiteks kui isik on praegu 

abielus, aga varem lahutatud, märkige vastuseks vaid „abielus”; 

kui isik on abielus, kuid elab abikaasast lahus, märkige 

vastuseks „elab abikaasast lahus”. 

(Valige üks ja kõige 

sobivam variant) 

Vallaline (ei ole kunagi abielus olnud) 1 

Olen abielus 2 

Elan abikaasast lahus 3 

Olen lahutatud 4 

Olen lesk 5 

Elan elukaaslasega  6 

A6 Kas Te elate üksi või kellegagi koos?   

 

___________________________

___ 

 ? Kui isik elab kellegagi koos, pange kirja sugulusaste ja/ või  

seotus ( sõber/sõbrad või elukaaslane).  
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Öelge 

Järgnevalt esitan küsimusi Teie hariduse kohta.  

 

A7 Kas Teil on lähikonnas keegi, kes Teid 

vajadusel abistab? 

Jah 1 → A8 ? Abistab nii igapäevasel toimetulekul kui muudel juhtudel. 

Lähikonna all mõistetakse pereliikmeid (leibkonnaliikmeid), 
sugulasi ja sõpru, aga ka naabreid ja tuttavaid, kellega suheldakse 

sageli või keda isik peab endale lähedaseks.  

Ei 2 → A9  

A8 Täpsustage palun, kes Teid abistab ja milles abi 

seisneb 

___________________________

_ 

  

A9 Kas Teie elukohas on olulisi takistusi, mis 

piiravad Teie igapäevaseid tegevusi? 

Jah 1  ? Märkige üles, mida inimene peab ise takistuseks. 
Ei  2 → T1.1 

A10 Täpsustage palun, milles takistus(ed) 

seisneb/seisnevad 

___________________________

_ 

  

U1.1* Milline on Teie haridustase? 
 

? Kui isik hetkel õpib, märkige vastav haridustase. 
Kui isik hetkel ei õpi, küsige kõrgeimat omandatud haridustaset.  

Täpsem info õppeasutuse ja -kava kohta märkige selle haridustaseme puhul, kus isik hetkel õpib või 

õppis viimasena (neid haridustasemeid, mis ei ole isiku jaoks enam asjakohased, ei ole vaja täita).  

 

Kõrgeim omandatud haridustase – kui inimene ütleb, et tal on lõpetamata kõrgharidus ja ta enam õpinguid ei 

jätka (st on katkestanud), siis märkige haridustasemeks keskharidus. Kui isik hetkel omandab haridust (ja see 

on varasemalt omandatud üldharidustasemetest kõrgem), siis märkida vastusena omandamisel olev haridustase 

ja vastata järgmistele küsimustele selle kohta. Kui hetkel omandamisel olev haridus on madalam kui mõni 

varasemalt omandatud haridus, siis märkige vastuseks varasemalt omandatud kõrgeim haridus, kuid täitke info 

mõlema kohta.  

Algharidus   1 → U2.1   

Põhiharidus 2 → U3.1  

Kutseharidus 

põhihariduse 

baasil 

3 → U5.1  

Keskharidus 4 → U4.1  

Kutseharidus 5 → U5.1  
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keskhariduse 

baasil 

Kõrgharidus 6 → U6.1  

Muu 
________________

_ 

→ U7.1 ? Valige vastusevariant muu, kui isik ei ole  koolis 

õppinud või on hariduseta  

U1.2 Vajadusel lisage täiendav info hariduse 

omandamise kohta 

________________________

_ 

? Lisage näiteks selgitus juhul, kui isik on omandanud mitu 

erinevat eriala erinevatel haridustasemetel (nt peale kõrghariduse 

omandamist on jätkanud kutse omandamist) 

U2.1 Mis koolis Te alghariduse omandasite/ hetkel 

omandate?  kooli nimi  _____ 

 Õpitud aastad 

U2.2 Vajadusel täpsustage õppekava, -vorm ja lisage 

muu oluline info alghariduse omandamise kohta 

________________________

___ 

→ U7.1  ? Vajadusel täpsustage õppekava (lihtsustatud või 

toimetulekuõppekava vm), -vorm ja lisage muu oluline info  

U3.1 Mis koolis Te põhihariduse omandasite/hetkel 

omandate?  kooli nimi  _____ 

 Õpitud aastad 

U3.2 Vajadusel täpsustage õppekava, -vorm ja lisage 

muu oluline info põhihariduse omandamise kohta 

________________________

___ 

→ U7.1  ? Vajadusel täpsustage õppekava (lihtsustatud või 

toimetulekuõppekava vm), -vorm ja lisage muu oluline info, k.a 

kas isik omandas põhiharidusele lisaks mingi kutse või eriala 

U4.1 Mis koolis Te keskhariduse omandasite/ hetkel 

omandate? kooli nimi  _____ 

 Õpitud aastad 

U4.2 Vajadusel täpsustage õppekava, -vorm ja lisage 

muu oluline info keskhariduse omandamise kohta 

________________________

___ 

→ U7.1 ? Vajadusel täpsustage õppekava, -vorm ja lisage muu oluline 

info, k.a kas isik omandas keskharidusele lisaks mingi kutse või 

eriala 

U5.1 Mis koolis Te kutsehariduse omandasite/ hetkel 

omandate? kooli nimi  _____ 

 Õpitud aastad 

U5.2 Millise kutse/eriala Te omandasite/omandate ? ________________________

___ 

  

U5.3 Vajadusel täpsustage õppekava, - vorm ja lisage 

muu oluline info kutsehariduse omandamise kohta 

________________________

___ 
 ? Vajadusel täpsustage õppekava, -vorm ja lisage muu oluline 

info nt tugiteenuste kasutamise kohta 

U6.1 Mis koolis Te kõrghariduse omandasite/ hetkel 

omandate? kooli nimi  _____ 

 Õpitud aastad 

U6.2 Vajadusel täpsustage õppekava, -vorm ja lisage ________________________  ?  Vajadusel täpsustage õppekava, -vorm ja lisage muu oluline 
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A3* Mitu aastat kokku Te olete koolis õppinud (arvestades nii 

põhi-, kesk-, kutse- kui ka kõrgkoolis õpitud aastaid)? 

  aastat 

? Pange kirja ainult õpitud täisaastad. Lugege kõik klassi ja kursuste 

kordamised kaheks aastaks.  

Üldjuhul: 

Algharidus – 3 aastat 

Alg- ja põhiharidus kokku – 8 (9) aastat 

Põhiharidus ja keskharidus (gümnaasium) kokku – 11 (12) aastat 

 

U7.1 Kas olete osalenud viimase 2 aasta jooksul mõnel täiendkoolitusel või muul moel 

enda teadmisi ja oskusi täiendanud, sh osalenud huviringides? 

? Täiendkoolituseks lugege kõik tasemeõppevälised koolitused, sh 

huvialaringid, keelekursused 

 ei 1 → U7.3  

jah, olen 2   

jah, hetkel osalen/tegelen 3   

U7.2 Mil moel olete end täiendanud? ______________________________
___ 

? Märkige enesetäiendamise viis (kas täiendkoolitusel, 
huvialaringis vmt osalemine või ise õppimine) ja omandatud 

lisaeriala/oskused või läbitud täiendkoolituse nimetus 

U7.3 Millised on Teie harrastused ja huvid? ______________________________

___ 

? Märkige, milliste harrastustega isik tegeleb (sh nt kas inimene on 

andekas mõnes valdkonnas) 

 

muu oluline info kõrghariduse omandamise kohta ___ info, k.a info tugiteenuste kasutamise ja omandatud kutse või 

eriala kohta 

A5
* 

Milline on Teie sotsiaalne staatus? 

(Valige üks ja kõige sobivam variant) 

? 
 

Lubage isikul küsimusele vastata nii, et te valikuid eelnevalt ette ei 
loe. Kui vastus ei ühti täpselt ühegi etteantud variandiga, täpsustage 

vastust sellele lähedaste valikute ettelugemisega. 

Valige see vastusevariant, mis iseloomustab isiku praegust sotsiaalset 

ja tööalast seisundit, aktiivsust ja ühiskonnaelus osalemist kõige 

täpsemalt.   Tasustatud töö = isik töötab avatud või kaitstud 

töökohal, täis- või osakoormusega ja saab selle eest töötasu.  

Vastusevarianti “olen pensionil” kasutage vaid vanaduspensionil 

olevate isikute puhul (töövõimetuspensionil viibivate isikute kohta 

leidke muu sobiv variant). Kui isik ei tööta, täpsustage, kas ta ei 

tööta terviseolukorrast tingitud põhjustel või muudel põhjustel 

(dokumenteerige vastavalt). Kui isik on kodune, siis täpsustage, kas 

ta on kodune laste või pereliikmete eest hoolitsemise tõttu või 
seetõttu, et ta on pensionil (kui jah, siis märkige “olen pensionil”). 

Juhul kui küsitleja ei suuda otsustada isiku kirjelduse alusel ühe ja 

ainsa variandi kasuks, siis märkiga vastusevariant „muu“ ja kirjutage 
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A5.2 Kas Te töötate avatud tööturul ja/või kasutate töötamist 

toetavaid meetmeid? 

  ?  

Töötan avatud tööturul 1 →  T1 

 

Avatud tööturg = isik töötab teistega võrdsetel 

alustel vabalt valitud töökohal 

Töötan avatud tööturul, 2 → T1 Töötamist toetavad teenused = nt Töötukassa, 

selgitus vastavasse lahtrisse. 

⃝ 
Teen tasustatud tööd  

 

 

1 ?   Isik töötab avatud või kaitstud töökohal, 

täis- või osakoormusega ja saab tehtud töö 

eest tasu 

→ A5.2  

⃝ 
Olen ise ettevõtja, st mul on oma ettevõte või talu 

 

 

2 ? Ettevõtja hõlmab nii palgatöötaja(te)ga 

ettevõtjat kui ka üksikettevõtjat ja 

vabakutselist 

→ A5.2 

⃝ Teen tasuta tööd, näiteks vabatahtlikuna või heategevuses 

3 ?   Isik on tööalaselt aktiivne, kuid ei saa 

selle eest töötasu (nt tegutseb puuetega 

inimeste ühingus, toidupangas, mõne 
heategevusliku organisatsiooni tegevustes) 

→ A5.2 

⃝ Õpin 
4  → T1 

⃝ Olen kodune 
5 ? Isik on seotud laste kasvatamise, 

pereliikmete eest hoolitsemisega 

→ A5.3 

⃝ Olen vanaduspensionil  
6 ?  Sh ennetähtaegselt vanaduspensionil → A5.3 

⃝ Ei tööta (tervislikel põhjustel) 7  → A5.3 

⃝ Ei tööta (muudel põhjustel) 8  → A5.3 

⃝ Muu 

9 A5.

1  

Täpsustage ___________________

_ 

 

Juhul kui „muu“ 

hõlmab ka töötamist 

→ A5.2,  
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kuid kasutan töötamist 

toetavaid teenuseid   

 KOVi või rehab.süsteemi poolt pakutavad 

teenused puuetega inimestele 

Töötan kaitstud töökohal 3 → T1 

 

Kaitstud töökoht = puuetega inimeste vajadustele 

spetsiaalselt loodud/kohandatud töökoht 

A5.3 Kas Te hetkel otsite tööd? Jah 1   

Ei 2   

A5.4 Kas Teil on soov minna tööle? Jah 1   

Ei 2   

 

 

Järgnevad küsimused täidetakse tööealiste isikutega, kes on läbinud töövõimehindamise Töötukassas – juhtumikorraldaja täidab enne isikuga kohtumist ja kohtumisel 

täpsustab. Nende tööealiste isikutega, kes ei ole läbinud töövõimehindamist, täidab juhtumikorraldaja vastused koos isikuga. 

Nende pensioniealiste isikutega, kes soovivad minna tööle (vastasid küs A5.4 jaatavalt), täidab juhtumikorraldaja vastused koos isikuga.  

 

T1 

TÖÖTAMINE 

TAOTLEJA TÖÖKOGEMUS 

Palun nimetage oma viimase 5 aasta ametid ja töötatud aeg igas töökohas 

Amet või tööülesanne  Töötatud aeg 

  

  

  

  

  

 

Kui mõni Teie töösuhe on lõppenud terviseprobleemide tõttu, palun kirjeldage töösuhte lõppemise põhjuseid: 

…................................................................................................................................................... 
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…………………………………………………………………………………………………... 

 

TÖÖTAV TAOTLEJA 

 

1. Kas Teil on oma praeguses töös raskusi mõne tööülesande täitmisega terviseseisundi tõttu? 

 

EI ole, saan praeguses töös täita kõiki oma tööülesandeid     

JAH on, mul on raskusi mõnede ülesannete täitmisega         
 

JAH vastuse puhul palun kirjeldage tööülesandeid, mis on Teie terviseseisundi tõttu takistatud: 

…...................................................................................................................................................................................…................. ............................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

2. Kas Teie terviseseisund halveneb, kui töötate oma praegusel töökohal?   
JAH     EI    

 

 

3. Kas Teil on terviseseisundist tulenevate piirangute või takistuste tõttu probleeme töökaaslastega? 

JAH     EI    

 

 

4. Kas Te näete mingeid võimalusi oma tavalist tööd jätkata, kuni tervisekaebused lahenevad? 

JAH     EI    

 

 

MITTETÖÖTAV TAOTLEJA 

Kas Teil on/oleks raskusi tööturul osalemisega/töötamisega? 

EI, ma saan töötada  

JAH, mul on raskusi  

 

Kui vastasite JAH, siis: 
1. kirjeldage, millist tööd saaksite teha ja kui suure koormusega: 

…..............................................................................................................................................................…..................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................................................................................................................... 

 

 

2. kirjeldage tegevusi, mis on Teie terviseseisundi tõttu takistatud:  
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…...............................................................................................................................................................….................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

II Seni osutatud abimeetmed 

 

Seni osutatud meetmete kohta saab esitada päringud teistesse infosüsteemidesse. Kuni päringute tegemine ei ole võimalik, kasutada allpool olevat vormi isikult info 
küsimiseks. 

 

Öelge: 

Järgmiseks küsin Teilt, millist abi ja teenuseid on Teile osutatud viimase 2 aasta jooksul sotsiaal-, tervishoiu- või muudes valdkondades ning kuidas on saadud abi Teid 

aidanud. 

2.1 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused 

 

T1.1* Kas Teile on koostatud kunagi rehabilitatsiooniplaan?   

 Jah  1   

 Ei  2 → T1.3  

T1.2 Rehabilitatsiooniplaani kehtivuse lõppemise 

aeg  

avaneb kalender  ? Märkige kalendris kehtiva/kehtinud rehabilitatsiooniplaani 

lõppemise kuupäev 

 

T1.3* Kas Teile on osutatud rehabilitatsiooniteenuseid viimase 2 aasta jooksul?  

  Jah 1  

Ei  2 → T2.1 

 

 

T1.4 Milliseid rehabilitatsiooniteenuseid on Teile osutatud?  

(võimalik valida mitu vastust) 
? Lubage isikul küsimusele vastata nii, et te valikuid eelnevalt ette ei loe. Kui vastus ei 

ühti täpselt ühegi etteantud variandiga, täpsustage vastust valikute ettelugemisega 

͏ 
Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni 
planeerimine 

͏ Füsioterapeudi teenus (individuaalselt, grupile, perele) 

͏ 
Rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja 

võrgustikutöö 
͏ Eripedagoogi teenus (individuaalselt, grupile, perele) 

͏ Rehabilitatsioonitulemuste hindamine ͏ Logopeedi teenus (individuaalselt, grupile, perele) 

͏ Sotsiaaltöötaja teenus (individuaalselt, grupile, perele) ͏ Õe teenus (individuaalselt, perele, grupile) 

͏ Psühholoogi teenus (individuaalselt, grupile, perele) ͏ Arsti (sh psühhiaatri) nõustamisteenus (individuaalselt) 

͏ Tegevusterapeudi teenus (individuaalselt, grupile, perele) ͏ Kogemusnõustaja teenus (individuaalselt, perele, grupile) 
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͏ Loovterapeudi teenus (individuaalselt, grupile, perele) ͏ Muu (täpsustage)   ________________________ 

  ͏ 
Rehabilitatsiooniprogramm 

(täpsustage)  

 

 

T1.5 Teenuse osutaja kontaktandmed  

 T1.5.1 Rehabilitatsiooniteenuse osutaja ______________________________________________________________ 

T1.5.2 Kontaktisiku nimi ______________________________________________________________ 

T1.5.3 Kontaktisiku telefon ______________________________________________________________ 

T1.5.4 Kontaktisiku e-post ______________________________________________________________ 

 

T1.6 Kuidas saadud abi/teenused on Teid aidanud? 

 

__________________________________________________________________________ 

T1.7 Vajadusel märkige täiendav info rehabilitatsiooniteenuse kohta. 

  

 

 

Sotsiaalteenused ja -toetused kohalikust omavalitsusest 

 

T2.1* Kas Teile on osutatud sotsiaalteenuseid või makstud toetusi kohaliku omavalitsuse poolt viimase 2 aasta jooksul? 

  Jah 1 

Ei  2 → T3.1 

 

T2.2 Milliseid sotsiaalteenuseid on Teile osutatud kohaliku 

omavalitsuse poolt? (võimalik valida mitu vastust) 
? Lubage isikul küsimusele vastata nii, et te valikuid eelnevalt ette ei loe. Kui vastus ei 

ühti täpselt ühegi etteantud variandiga, täpsustage vastust valikute ettelugemisega 

͏ sotsiaalnõustamine ͏ viipekeele tõlketeenus 

͏ koduteenused ͏ asenduskoduteenus 

͏ eluasemeteenused (sh eluaseme kohandamine) ͏ hooldamine perekonnas  

͏ invatransport ͏ hooldamine hoolekandeasutuses 

͏ isikliku abistaja teenus ͏ rahaline toetus 

͏ tugiisikuteenus ͏ 
Muu teenus 

(täpsustage)   _______________________ 
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T2.3 Kontaktandmed:  

 T2.5.1 Kohalik omavalitsus või asutus __________________________________________________________ 

T2.5.2 Kontaktisiku nimi __________________________________________________________ 

T2.5.3 Kontaktisiku telefon __________________________________________________________ 

T2.5.4 Kontaktisiku e-post __________________________________________________________ 

 

T2.4 Kuidas saadud abi/teenused on Teid aidanud? 

 

__________________________________________________________________________ 

T2.5 Vajadusel märkige täiendav info KOVi sotsiaalteenuste kohta. 

  

 

 

2.3 Erihoolekandeteenused   

 

T3.1* Kas Teile on osutatud erihoolekandeteenuseid viimase 2 aasta jooksul? 

 Jah 1 

Ei  2 → T4.1 

 

T3.2 Milliseid erihoolekandeteenuseid on Teile osutatud?  

(võimalik valida mitu vastust) 
? Lubage isikul küsimusele vastata nii, et te valikuid eelnevalt ette ei loe. Kui vastus ei 

ühti täpselt ühegi etteantud variandiga, täpsustage vastust valikute ettelugemisega 

͏ igapäevaelu toetamise teenus ͏ ööpäevaringne erihooldusteenus 

͏ toetatud töötamise teenus ͏ ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega isikule 

͏ kaitstud töö teenus ͏ ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga isikule 

͏ 
toetatud elamise teenus 

͏ 
ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud 

isikule 

͏ kogukonnas elamise teenus ͏ Muu (täpsustage)   _____________________ 

 

 

T3.3 Teenuse osutaja kontaktandmed  

 T3.5.1 Erihoolekandeteenuse osutaja ______________________________________________________________ 
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T3.5.2 Kontaktisiku nimi ______________________________________________________________ 

T3.5.3 Kontaktisiku telefon ______________________________________________________________ 

T3.5.4 Kontaktisiku e-post ______________________________________________________________ 

 

T3.4 Kuidas saadud abi/teenused on Teid aidanud? 

 

__________________________________________________________________________ 

T3.5 Vajadusel märkige täiendav info erihoolekandeteenuste kohta. 

  

 

 

2.4 Tervishoiuteenused 

  

T4.1* Kas Teile on osutatud tervishoiuteenuseid viimase 2 aasta jooksul? 

 Jah 1 

Ei  2 → T5.1 

 

T4.2 Milliseid tervishoiuteenuseid ja kelle poolt on Teile osutatud? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

T4.3 Perearst  

 T4.4.1 Perearstikeskus ______________________________________________________________ 

T4.4.2 Perearsti nimi ______________________________________________________________ 

T4.4.3 Perearsti telefon ______________________________________________________________ 

T4.4.4 Perearsti e-post ______________________________________________________________ 

 

T4.4 Eriarst I    

 T4.5.1 Raviasutus  _________________________________________________________

_____ 

? Juhul kui isikule on osutatud tervishoiuteenuseid 

mitme raviasutuse poolt, märkige kõik asutused 

T4.5.2 Eriarsti nimi _________________________________________________________

_____ 

  

T4.5.3 Eriarsti eriala _________________________________________________________
_____ 
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T4.5.4 Eriarsti telefon _________________________________________________________

_____ 

  

T4.5.5 Eriarsti e-post _________________________________________________________

_____ 

  

 

T4.5 Eriarst II   ? Juhul kui isikule ei ole osutatud enam kui ühe 

eriarsti poolt raviteenuseid, siis jätkake järgmise 

küsimusega. Juhul kui isikule on osutatud enam 

kui kahe eriarsti poolt raviteenuseid, siis 

märkige kontaktidesse kaks olulisemat 

 T4.6.1 Raviasutus _________________________________________________________

_____ 

 

T4.6.2 Eriarsti nimi _________________________________________________________

_____ 

 

T4.6.3 Eriarsti eriala 

_________________________________________________________

_____ 

 

T4.6.4 Eriarsti telefon _________________________________________________________

_____ 

 

T4.6.5 Eriarsti e-post _________________________________________________________

_____ 

 

 

T4.6 Kuidas saadud abi/teenused on Teid aidanud? 
 

__________________________________________________________________________ 

T4.7 Vajadusel märkige täiendav info tervishoiuteenuste kohta. 

  

 

 

2.5 Tööturuteenused  

 

T5.1 Kas Teile on osutatud tööturuteenuseid viimase 2 aasta jooksul? 

  Jah 1 

Ei  2 → T6.1 

 

T5.2 Kas Teile on koostatud individuaalne tööotsimiskava?  

  Jah 1 
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Ei  2 

 

T5.3 Milliseid tööturuteenuseid on Teile osutatud?  

võimalik valida mitu vastust) 

? Lubage isikul küsimusele vastata nii, et te valikuid eelnevalt ette ei loe. Kui vastus 

ei ühti täpselt ühegi etteantud variandiga, täpsustage vastust valikute 

ettelugemisega 

͏ Teavitamine tööturu olukorrast ning tööturuteenustest ja toetustest ͏ Tööalane rehabilitatsioon 

͏ Töövahendus  ͏ Ettevõtluse toetamine (alustamine, järeltegevused)  

͏ Tööotsingu nõustamine ͏ Töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmine 

͏ Tööturukoolitus  ͏ Tööruumide ja -vahendite kohandamine 

͏ Karjäärinõustamine ͏ Abistamine tööintervjuul 

͏ Tööharjutus ͏ Tugiisikuga töötamine 

͏ Tööpraktika ͏ Töövalmiduse toetamine (vabatahtlik, talgutöö) 

͏ Avalik töö ͏ Puuetega inimeste töötamist toetavad teenused 

͏ 
Nõustamine töölesaamise takistuste kõrvaldamiseks (psühholoogiline, 

võla-, sõltuvusnõustamine) 
͏ 

Muu 

(täpsustage) 

 

 

 

 

T5.4 Kontaktandmed  

 T5.6.1 Töötukassa osakond ______________________________________________________________ 

T5.6.2 Kontaktisiku nimi ______________________________________________________________ 

T5.6.3 Kontaktisiku telefon ______________________________________________________________ 

T5.6.4 Kontaktisiku e-post ______________________________________________________________ 

 

T5.5 Kuidas saadud abi/teenused on Teid aidanud? 

 

__________________________________________________________________________ 

T5.6 Vajadusel märkige täiendav info tööturuteenuste kohta. 
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2.6 Teised toimetulekut toetavad teenused või muu abi 

 

T6.1* Kas Teile on osutatud teisi toimetulekut toetavaid teenuseid või muud abi viimase 2 aasta jooksul (näiteks puuetega inimeste ühingu või 

heategevusliku organisatsiooni poolt või olete ise ostnud tasulisi teenuseid)?  

 

 Jah 1  

Ei  2 → T8.1 

 

T6.2 Milliseid teenuseid või abi ning kelle poolt on Teile osutatud? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

T6.3 Kuidas saadud abi/teenused on Teid aidanud? 

 

__________________________________________________________________________ 

T6.4 Vajadusel märkige täiendav info saadud abi kohta. 

  

 

 

 

Juhul kui info ei tule andmebaasidest, märkige 

 

T7.1 

 

 Teenuste ja osutatud abimeetmete hindamisel on tuginetud ... (võimalik valida mitu vastust) 

͏ Isikult saadud informatsioonile   → WHODAS 2.0 

͏ 
Perekonnalt/esindajalt saadud informatsioonile  → T7.2 

͏ 
KOVi, perearsti/eriarsti, Töötukassa poolt saadud informatsioonile   → T7.2 

T7.2 Täpsustage, kes oli isiku esindaja (pereliige, spetsialist vmt) 
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III TOIMETULEK ERINEVATES VALDKONDADES (WHODAS 2.0 esmahindamine) 

 

 

R15* Millal tuvastati terviseprobleem, mille tõttu Te vajate sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust?  

(märkige sobilik variant ) Kuni kaks nädalat tagasi 1 
 

→A1 

2 nädalat kuni 3 kuud tagasi 2 →A1 

3 kuud kuni 1 aasta tagasi 3  

Üle 1 aasta tagasi 4  

Sündimisest saadik 5  

Muu 6   

R16 
Vajadusel täpsustage terviseprobleemi tekkimise aeg 
ja põhjus  

 

 

? Lisage selgitus terviseprobleemi tekkimise kohta ja juhul, kui 
tekkimise/tuvastamise algusest on üle 1 aasta, siis täpsustage aeg, 
märkides kuu ja aasta.  

 

R17 Kirjeldage lühidalt enda terviseolukorda. 
Kas Teie terviseolukord on viimase 30 päeva jooksul olnud samasugune kui viimase aasta 
jooksul? 
Palun selgitage, milles terviseolukorra muutlikkuse seisneb (kas esineb kindlaid 
perioode/kalendrikuid aastas, millal terviseolukord halveneb/paraneb?  
Kui sageli selliseid perioode esineb?  
Kui pikka aega on selline regulaarsus on kestnud? 
Millisel kalendrikuul oli terviseolukord kõige raskem?  
 
 

JAH, terviseolukord on viimasel 30 
päeval olnud samasugune või raskem 
võrreldes viimase aastaga (sh 
aeglaselt paranev/progresseeruv) 

1  WHODAS 2.0 küsimustiku 
aluseks viimased 30 päeva. 

EI, terviseolukord viimasel 30 päeval 
ei ole olnud sama, mis viimasel aastal 
Kasutage 2 ajaperioodi sel juhul, kui 
inimese terviseolukord on olnud 
regulaarselt muutlik vähemalt 2 
viimase aasta jooksul ja halvenenud 
vähemalt 2x aastas.  
 

2  WHODAS 2.0 küsimustikule 
vastamisel tuleb fikseerida 
kogetud raskused 
1)viimasel 30 päeval; ning 
2) möödunud aasta kõige 
raskemal kalendrikuul 
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Öelge 
 

Järgmiste küsimuste eesmärk on saada aru raskustest, mis Teil terviseolukorra tõttu võivad erinevates 

eluvaldkondades esineda.  

  

Ulatage 1. mälukaart ja öelge 

 

Esitan Teile küsimusi mitmesuguste tegevuste ja toimingute kohta ja palun Teil vastata, milliseid 

raskuseid Teil esines nimetatud toimingu sooritamisel. Arvestage neid raskuseid, mis on põhjustatud Teie 

terviseolukorrast. 

 

Terviseolukorra all pidage silmas: 

 haigusi või teisi terviseprobleeme, mis võivad kesta lühemat või pikemat aega 

 vigastusi 

 psüühilisi või emotsionaalseid probleeme 

 probleeme alkoholi või uimastitega 

 

Küsimustele vastates mõelge sellele, kuidas Te tavaliselt olete seda toimingut teinud ning milliseid 

raskuseid kogenud. See tähendab, et ärge võrrelge tegevuse sooritamist oluliselt varasema perioodiga 

(kuidas te enne haigestumist mingit toimingut tegite); või kuidas teised teieealised inimesed seda 
toimingut tavapäraselt teevad, vaid palun mõelge, kuidas Teie viimasel ajal olete seda tegevust teinud.  

 

Kui Te kasutate toimingu sooritamisel teise inimese abi või abivahendit ja see abi/abivahend on püsivalt 

kättesaadav, siis võtke seda vastamisel arvesse. Juhul kui teise inimese abi/abivahend ei ole alati 

kättesaadav, siis hinnake raskuseid, mida Teie kogete tegevuse sooritamisel.  

 

Mõelge vastamisel kõigi oma/hinnatava isiku terviseprobleemide peale. 

 

Raskuste hindamisel mingi toimingu sooritamisel tuleb mõelda, kas see toiming: 

 tekitas ebamugavustunnet või valu 

 nõudis suuremat pingutust kui tavaliselt 

 võttis kauem aega kui tavaliselt 

 nõudis muudatusi tavapärases tegemise viisis 
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Ulatage 2. mälukaart ja öelge 

Raskuse ulatuse hindamisel kasutage palun järgmist skaalat: 

1 – EI OLNUD raskuseid  

2 – VÄHESED raskused  

3 – MÕÕDUKAD raskused  

4 – TÕSISED raskused 

5 – VÄGA SUURED raskused või ei suutnud üldse teha 

 

 

3.1 Valdkond: Kognitiivsed võimed 

 

Öelge  

 

Järgnevalt esitan Teile mõned küsimused, mis puudutavad mälu, keskendumisvõimet, probleemi 

lahendamise oskusi, õppimist ning suhtlemist.  

 

Näidake  1. ja 2. mälukaarti. 

 

VAB1.1* Kas Te kasutate oluliste asjade meelespidamiseks ja suhtlemiseks abivahendeid või teise inimese abi?     

Jah 1  

Ei  2 → 

V1.1 

 

VAB1

.2 

Millist abi Te 

kasutate? 

  ͏ abivahendit 1 → 

VAB1.3 

VAB1.3 Millist abivahendit/abivahendeid Te kasutate? __________________________

___ 

  ͏  teise inimese abi 2 → 

VAB1.4 

VAB1.4 Kelle abi Te kasutate? __________________________

__ 

  ͏  kohandatud 

keskkonda 

3 → 

VAB1.5 

VAB1.5 Milles keskkonna kohandamine seisneb? __________________________

__ 

 

Juhul kui isik kasutab abivahendeid, kohandatud keskkonda või kellegi abi, siis öelge  

 

 

Kui Te kasutate püsivalt abivahendit või abistajat, siis palun võtke seda raskuste hindamisel arvesse.  
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Mil määral on Teil olnud raskuseid …   

V1.1

* 

… kümneks minutiks millegi tegemisele keskendumisega? ? Küsimuse eesmärk on kindlaks teha, kuidas isik hindab oma 

raskusi lühiajalisel (10 min) keskendumisel. Julgustage vastajat 

mõtlema oma suutlikkusele keskenduda tavaolukordades, 

rahulikus keskkonnas, mitte sellistes olukordades, kus ta on 

silmitsi mõne probleemiga või viibib tähelepanu hajutavas 

keskkonnas. Kui vaja, ergutage vastajat mõtlema oma 

keskendumisvõimele olukorras, kui ta midagi tegi: kuulas 

kellegi juttu, vaatas televiisorit, töötas, luges, kirjutas, joonistas, 

mängis pilli, pani kokku mingit seadet jms. 

Viimasel 30 päeval sellel kuul, kui terviseolukord oli kõige raskem. 

 

 

Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

KEELDUB VASTAMAST KEELDUB VASTAMAST 9  

VK1.

1 
______________________________________________________________________

_ 

 Täpsustage, milles probleem seisneb. 

V1.2

* 

… oluliste asjade tegemise meelespidamisega?  ? Küsimus puudutab igapäevaste oluliste asjade 

meelespidamist, kuid ei puuduta ebaoluliste või minevikus 

toimunud üksikasjade mäletamist.  

Küsige, kui hästi püsib isikul meeles teha talle või tema perele 

olulisi asju. Kui vastaja kasutab üldjuhul abivahendeid, mis 

aitavad asju meeles pidada (näiteks teeb märkmeid, kasutab 

elektroonilisi meeldetuletussüsteeme või sõnalisi meeldetuletusi 

isiklikult abistajalt), hinnake sooritust abivahendit arvesse 

võttes. 

Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui terviseolukord oli 

kõige raskem 

  

Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

KEELDUB VASTAMAST KEELDUB VASTAMAST 9  

VK1.

2 
______________________________________________________________________

_ 

 Täpsustage, milles probleem seisneb. 

V1.3

* 

… igapäevaelus ette tulevate keerulisemate olukordade analüüsimise ja 

lahendamisega? 

? Küsimus puudutab keerulisemaid olukordi, mis võivad tulla 

ette seoses igapäevatoimingute ja kohustustega ja mille 
lahendamine nõuab mitme vaimse funktsiooni kasutamist.  

Kui isik ei saa täpselt aru, mida küsimus tähendab, paluge tal 

mõelda mõnele probleemile, millega ta on kokku puutunud. Kui 

probleem on leitud, tuleb isikul paluda mõelda sellele, kui hästi 

ta 

• sai aru, et probleem on olemas 

• suutis selle jagada väiksemateks, lahendatavateks osadeks 

Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui terviseolukord oli 

kõige raskem 

  

Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

Väga suured raskused Väga suured raskused 5  
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MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  • koostas võimalike lahenduste nimekirja 

• kaalus iga lahenduse poolt- ja vastuargumente 

• leidis kõike arvesse võttes parima lahenduse 

• kasutas valitud lahendust ja hindas selle tulemuslikkust 

• valis teise lahenduse, kui esimene osutus ebaõnnestunuks. 

 

KEELDUB VASTAMAST KEELDUB VASTAMAST 9  

VK1.

3 
______________________________________________________________________
_ 

? Täpsustage, mis valmistas raskusi olukordade analüüsimisel ja 

lahendamisel. 

V1.4

* 

… mõne uue ülesande lahendamisega? ? Julgustage vastajat mõtlema viimase kuu jooksul ette tulnud 

olukordadele, mil ta pidi tegema või õppima midagi uut, 

näiteks:  

• minema uude kohta 

• valmistama retsepti järgi uut toitu 

 täitma uut ülesannet või kohustust tööl 

• lahendama mõnda ülesannet koolis 
• tegema kodus mõnda remonditööd 

• omandama mõne vaba aja veetmisega seotud uue oskuse 

Paluge vastajal mõelda sellele, kui kergelt ta uue teabe või 

oskuse omandas, kui palju abi või kordamist ta õppimiseks 

vajas ning kui hästi ta õpitut mäletab. 

Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui terviseolukord oli 

kõige raskem 

  

Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

KEELDUB VASTAMAST KEELDUB VASTAMAST 9  

VK1.

4 
______________________________________________________________________

_ 

? Täpsustage, mis valmistas raskusi ülesannete lahendamisel. 

V1.5

* 

… arusaamisega, mida teised inimesed ütlevad? ? Paluge vastajal mõelda oma tavapärase suhtlusviisi peale 

(suuline kõne, viipekeel, abivahendite, nt kuulmisaparaadi 

kasutamine jne) ning hinnata raskusi teiste inimeste öeldu 

mõistmisel. 
Vastaja peaks arvesse võtma selliseid olukordi, näiteks, kui 

• teised rääkisid kiiresti jms ehk teistest inimestest tulenevad 

takistused 
• esines taustamüra või muu füüsiline ebamugavus ehk 

keskkonnast tulenevad takistused. 
Küsimuse puhul mitte arvestada keelebarjääri, st probleeme, mis 
on tingitud vastaja või tema suhtluspartneri(te) vähesest 

võõrkeelteoskusest (st olukordi, kui suhtlus ei toimunud vastaja 

või tema suhtluspartneri emakeeles).   

Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui terviseolukord oli 

kõige raskem 

  

Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

KEELDUB VASTAMAST KEELDUB VASTAMAST 9  

VK1.

5 
______________________________________________________________________ ? Täpsustage, milles probleem seisneb. 
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_ 

V1.6

* 

… vestluse alustamise ja hoidmisega? ? Hinnake nii vestluse alustamist kui ka hoidmist. Kui isik ütleb, 

et tal on vestluse alustamisega suuremaid raskusi kui selle 

hoidmisega (või vastupidi), paluge tal raskuse hindamisel 

määratleda kogetud raskuse keskmine ulatus. 

Vestlemise all mõeldakse isiku jaoks tavapärast suhtlusviisi 

(kõnelemist, kirjutamist, viipekeelt, kehakeelt). Kui isik kasutab 
suhtlemisel abivahendeid, veenduge, et hinnang on antud 

suhtlemise kohta abivahendite kasutamise ajal. 

Paluge isikul kaaluda kõiki terviseseisundiga seotud tegureid, 

mis on tema jaoks vestluse algatamisel ja hoidmisel olulised: 

kuulmislangus, kõnehäired (nt kogelemine), ärevus jms. 

Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui terviseolukord oli 

kõige raskem 

  

Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

KEELDUB VASTAMAST KEELDUB VASTAMAST 9  

VK1.

6 
______________________________________________________________________

_ 

? Täpsustage, milles probleem seisneb. 

 

 

Juhtumikorraldaja kommentaarid ja kokkuvõte valdkonnas esinevate raskuste kohta 

 

 

 

3.2 Valdkond: Liikumine 

 

Öelge 

 

Järgnevad küsimused puudutavad selliseid tegevusi nagu püstitõusmine, kodus ringi liikumine, väljas käimine ja pika vahemaa kõndimine/läbimine abivahendiga.  

 

 

VAB2.1* Kas Te kasutate liikumisel abivahendeid, kohandatud keskkonda või kellegi abi?     

Jah 1  

Ei  2 → 
V2.1 
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VAB2

.2 

Millist abi Te 

kasutate? 

  ͏ abivahendit 1 → 

VAB2.3 

VAB2.3 Millist abivahendit/abivahendeid Te kasutate? __________________________

___ 

  ͏  teise inimese abi 2 → 

VAB2.4 

VAB2.4 Kelle abi Te kasutate? __________________________

__ 

  ͏  kohandatud 

keskkonda 

3 → 

VAB2.5 

VAB2.5 Milles keskkonna kohandamine seisneb? __________________________

__ 

 

Juhul kui isik kasutab abivahendeid, kohandatud keskkonda või kellegi abi, siis öelge  

 

Kui Te kasutate liikumisel püsivalt abivahendit, abistajat või Teil on selleks kohandatud keskkond, siis palun võtke seda raskuste hindamisel arvesse.  

 

 

Näidake 1. ja 2. mälukaarti 

 

Mil määral on Teil olnud raskuseid …   

V2.
1* 

… pikka aega, nt 30 minutit püsti seismisega?  Paluge vastajal mõelda, kas tal on olnud vajadust püsti seista (nt 
toiduvalmistamisel, bussi oodates, ühistranspordis, kaupluse 

järjekorras, mõnel üritusel vm).  

 

Kui terviseolukord on põhjustanud püstiseismisel raskuseid (nt 

valu, tasakaaluhäired, jõu puudumine vm), siis hinnake raskuste 

ulatust. 

 Kui isik ei ole 30 minutit püsti seisnud, siis täpsustage, kas 
see on tingitud terviseolukorrast. 

 Uurige, kui kaua ta on seisnud ning kas sellega on 
kaasnenud raskuseid? Nt kui on raskusi 10 minutit 

püstiseismisega, siis on raskused ka 30 minutit seismisel. 

 Kui isik ei ole terviseolukorra tõttu suutnud seista 30 min ja 
see on tema jaoks probleem, siis hinnake raskuse ulatust.  

 Kui isik ei ole viimasel 30 päeval püsti seisnud, aga see ei 
ole tema jaoks probleem, siis märkige 1 ehk „ei olnud 

raskuseid“. 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 
terviseolukord oli kõige 

raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB VASTAMAST KEELDUB 

VASTAMAST 

9  

VK

2.1 
______________________________________________________________________
________ 

? Täpsustage, milles raskused seisnevad?  
Millest probleem tuleneb (kas terviseolukorrast, nt valu, või 

soovist mitte pingutada vms)? 

V2. … istuvast asendist püsti tõusmisega? ? Küsimus puudutab toolilt, pingilt, tualetipotilt vms püsti 
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2*  Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 

raskem 

  tõusmist, kuid ei puuduta põrandalt istumast tõusmist. 

Kui terviseolukord on põhjustanud raskuseid istuvast asendist 

püstitõusmisel (nt valu, tasakaaluhäired, jõu puudumine vm), 

siis hinnake raskuste ulatust. 

 

Kui isik ei ole terviseolukorrast tingituna istuvast asendist püsti 
tõusnud ning see on tema jaoks probleem, hinnake raskuse 

ulatust skaalal “2-5”.  

Kui isik ei suuda istuvast asendist püsti tõusta, aga see ei ole 

tema jaoks probleem, sest vajalikud asjad on kättesaadavad ja 

tavapärane keskkond on kohandatud, siis dokumenteerige kui 

“1”. 

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB VASTAMAST KEELDUB 

VASTAMAST 

9  

VK

2.2 
______________________________________________________________________

_________ 
? Täpsustage, milles raskused seisnevad?  

V2.

3* 

… kodus ringi liikumisega? ? Küsimus puudutab kodus ühest ruumist teise liikumist ning toas 

ringi liikumist. Arvestage seejuures abivahendite kasutamist või 

liikumist teise isiku abiga, kes on tavaliselt kohal.  

Kui vastaja elab mitmekorruselises majas ja isikul on vajadus 

kasutada ruume erinevatel korrustel/tasapindadel, siis võtke 

arvesse ka ühelt korruselt/tasapinnalt teisele liikumist.  

 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 
terviseolukord oli kõige 

raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB VASTAMAST KEELDUB 

VASTAMAST 

9  

VK

2.3 
______________________________________________________________________

_________ 
? Täpsustage kodus liikumisega seotud raskuseid.  

V2.
4* 

… kodust välja minemisega? ? Küsimus puudutab: 
• kodust välja minemisega seotud füüsilisi (keskkonnast 

tulenevaid) tegureid (trepid, astmed, kohanduste puudumine 

jm) 

• kodust välja minemisega seotud emotsionaalseid või vaimseid 

tegureid (depressioon, ärevus, paanikahäire jne). 

 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 

raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  
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 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  „Kodu” all on mõeldud isiku praegust elupaika, milleks võib 

olla maja, korter või hooldekodu. 

 

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB VASTAMAST KEELDUB 

VASTAMAST 

9  

VK

2.4 
______________________________________________________________________

_________ 
? Täpsustage, milles raskused seisnevad (nt kas põhjuseks on 

terviseolukord, motivatsioonipuudus, keskkonnatingimused 

vms). 

V2.

5* 
… pika maa, näiteks kilomeetri kõndimisega/läbimisega? ? Paluge vastajal mõelda, kas tal on olnud vajadust kõndida/läbida 

pikka vahemaad, orienteeruvalt 1 km. Kui vastaja ei ole läbinud 

1 km, siis uurige põhjust. Kui vastaja ei suuda pikka vahemaad 

kõndida/läbida terviseolukorra tõttu, siis täpsustage, kas see 

on tema jaoks probleem, ja hinnake raskuste ulatust “2-5”. Kui 

suutmatus kõndida või läbida 1 km ei ole isiku jaoks probleem, 

sest ta saab kasutada sõiduautot, siis märkige “1”.  

 

Vastusevarianti „mittekohaldatav“ kasutage juhul, kui isik ei ole 

kõndinud/läbinud pikka vahemaad ja põhjuseks ei ole isiku 
terviseolukord.  

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 
raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB VASTAMAST KEELDUB 

VASTAMAST 

9  

VK

2.5 
______________________________________________________________________

_________ 
? Täpsustage, milles raskused seisnevad ja millest probleem 

tuleneb, kas terviseolukorrast (nt valu), soovist mitte pingutada 

vms. 

 

Juhtumikorraldaja kommentaarid ja kokkuvõte valdkonnas esinevate raskuste kohta 

 

 

3.3 Valdkond: Enese eest hoolitsemine 

 

Öelge  

 

Järgmiseks esitan Teile küsimusi raskuste kohta enese eest hoolitsemisel. Need puudutavad enda pesemist, riietumist, söömist ja mõneks päevaks üksi jäämist. 
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VAB3.1* Kas Te kasutate abivahendeid, kohandatud keskkonda või kellegi abi enese eest hoolitsemisel?    

Jah 1  

Ei  2 → V3.1 

 

VAB3.2 Millist abi Te 

kasutate? 

  ͏ abivahendit 1 → 

VAB3.3 

VAB3.3 Millist 

abivahendit/abivahendeid Te 

kasutate? 

_________________________________________ 

  ͏  teise inimese abi 2 → 

VAB3.4 

VAB3.4 Kelle abi Te kasutate? _________________________________________ 

  ͏  kohandatud 

keskkonda 

3 → 

VAB3.5 

VAB3.5 Milles keskkonna kohandamine 

seisneb? 

 

_________________________________________ 

 

Juhul kui isik kasutab abivahendeid, kohandatud keskkonda või kellegi abi, siis öelge  

 

Kui Te kasutate enese eest hoolitsemisel püsivalt abivahendit, abistajat või Teil on selleks kohandatud keskkond, siis palun võtke seda raskuste hindamisel arvesse.  

 

Näidake 1. ja 2. mälukaarti. 

 

Mil määral on Teil olnud raskuseid …   

V3.1

* 

... enda üle kogu keha pesemisega? ? Küsimus puudutab üle keha pesemist. 

Kui isik ei suuda iseseisvalt pesta ja kasutab pesemisel 

alati teise inimese abi, siis hinnake pesemistoiminguga 

seotud raskuseid, arvestades teise inimese abi kasutamist. 
Kui abistajaga pesemisel raskuseid ei esine, siis 

dokumenteerige “1” (ei ole raskuseid); kui ka abistajaga 

pesemisel esinevad raskused, hinnake raskuste ulatust ja 

dokumenteerige vastavalt “2-5”. 

Kui isik ei suuda iseseisvalt pesta ja vajab abistajat, kuid 

abistaja leidmine on raske ja abi ei ole püsivalt 

kättesaadav, siis hinnake pesemistoiminguga seotud 

raskuseid arvestamata teise inimese abi. Dokumenteerige 

vastavalt “4-5”.  

Kui isik kasutab üle kogu keha pesemiseks 
abivahendeid (pikendatavat pesemisharja ja dušitooli), 

need on tavapärases, koduses keskkonnas alati 

kättesaadavad ja isik saab pesemistoimingutega 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui terviseolukord oli 

kõige raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB VASTAMAST KEELDUB VASTAMAST 9  
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hakkama, siis hinnake pesemistoimingutega seotud 

raskuseid võttes arvesse abivahendite kasutamist. Kui 

abivahenditega on terviseolukorrast tingitud raskused 

kompenseeritud ja raskuseid ei esine, dokumenteerige“1” 

(ei ole raskuseid). Kui abivahendid ei kompenseeri kõiki 

terviseolukorrast tingitud raskuseid pesemisel (nt isikul 

esineb ka liigeste valulikkust, mis raskendab pesemist), 

siis hinnake kompenseerimata raskuste ulatust ja 

dokumenteerige vastavalt “2-5”. 

Juhul kui isik suudab pesta vaid kõrvalabiga, lisage 

kommentaaride lahtrisse, et isik ei saa ennast pesta, 

kui puudub abistaja.  

VK3.

1 
______________________________________________________________________________
______ 

? Täpsustage, milles raskused seisnevad või millest 
probleem tuleneb (nt kas terviseolukorrast, soovist mitte 

pingutada, sobiva abivahendi puudumisest või kohanduste 

puudumisest pesuruumis vms). 

V3.2

* 

… riietumisega? ? Küsimus hõlmab kõiki üla- ja alakeha riietamise aspekte.  

Paluge vastajal hinnangut andes mõelda selliste 

toimingute peale nagu riiete kapist või muust panipaigast 

väljaotsimine, selga panemine, nööpide kinnipanemine, 

sõlmede sidumine jne.  

Paluge vastajal mõelda ka käte ja sõrmede liikuvuse 

peale, mis on vajalik riiete kättesaamiseks, selga 

panemiseks, nööpide kinnitamiseks jm.  

Nägemispuudega isiku puhul võtke arvesse ka riiete 

leidmine, puhtuse hindamine, paaride komplekteerimine.  

Riietumise puhul arvestage ka raskustega, mis ilmnevad 

riiete leidmisel (sh oskus valida ilmastikule vastav riietus) 

jm. 

Küsimusele vastamisel tuleb arvesse võtta raskusi, mida 

isik reaalselt oma igapäevaelus kogeb, arvestades 
seejuures tema suutlikkust ja tegelikku abivajadust. Kui 

isikul aitab riietuda teine inimene või tal on olemas 

abivahendid toimingute sooritamiseks, tuleb hinnata 

riietumisprobleeme kõrvalabi või abivahendit arvesse 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui terviseolukord oli 

kõige raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB VASTAMAST KEELDUB VASTAMAST 9  
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võttes. Sellisel juhul lisage kommentaaride lahtrisse, et 

isik ei saa ennast riietada, kui puudub abistaja või 

abivahend. 

VK3.

2 
______________________________________________________________________________
______ 

? Täpsustage riietumisega seotud raskuseid  

V3.3

* 

… söömisega? ? Küsimus puudutab 

• toidu tükkideks lõikamist ning toidu ja joogi kättesaamist 

taldrikult või klaasist, et see suhu jõuaks ehk enda toitmist 

• toidu või joogi allaneelamist 

• selliseid vaimseid või emotsionaalseid tegureid, mis 

võivad söömise raskemaks teha, nagu näiteks anoreksia, 

buliimia või depressioon. 

Paluge vastajal mõelda ka käte ja sõrmede liikuvuse ja 

koordinatsiooni peale, mis on vajalik söömisriistade 

käsitlemiseks, toidu tükkideks lõikamiseks ja toidu/joogi 
kättesaamiseks taldrikult või klaasist.  

Küsimus ei puuduta toiduainete hankimist poest ega toidu 

valmistamist. 

Kui vastaja ei manusta toitu suu kaudu (näiteks sondiga 
toitmise puhul), siis tuleb hinnata mis tahes raskusi enda 

mittesuukaudsel toitmisel, näiteks toitepumba 

kordaseadmist, puhastamist jms. 

Küsimusele vastates tuleb arvesse võtta raskusi, mida isik 

reaalselt oma igapäevaelus kogeb, st kui isikut aitab 

söömisel teine inimene või tal on toimingute sooritamiseks 

abivahendid, siis tuleb hinnata söömisprobleeme kõrvalabi 

või abivahendi kasutamist arvesse võttes. Sellisel juhul 

lisage kommentaaride lahtrisse, et isik ei suuda süüa 

ilma abistajata või abivahendita.  

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui terviseolukord oli 

kõige raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB VASTAMAST KEELDUB VASTAMAST 9  

VK3.

3 
______________________________________________________________________________

______ 
? Täpsustage söömisega seotud raskuseid. 

V3.4

* 
… mõneks päevaks üksi jäämisega? ? Küsimuse eesmärk on selgitada, kas isikul on raskusi 

pikemaks ajaks turvaliselt üksi jäämisega.   Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui terviseolukord oli   
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kõige raskem Kui isik ei ole mõneks päevaks üksi jäänud, uurige 

põhjust. Kui põhjuseks on tema terviseolukord (nt ei saa 

üksi olles toitu kätte, unustab ravimid võtta või vajab 

järelevalvet) ning suutmatus jääda üksi koju on isiku (või 

tema perekonna jaoks probleem), hinnake raskuste ulatust 

skaalal “2-5”.  

 

Kui isik ei ole jäänud paariks päevaks üksi mõne muu 

põhjuse tõttu (nt isik elab koos perega ja tal puudub 

vajadus üksi jääda), siis dokumenteerige kui MK 
(mittekohaldatav). 

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB VASTAMAST KEELDUB VASTAMAST 9  

VK3.

4 
________________________________________________________

____________________________ 

 ? Täpsustage, milles probleem seisneb. Võtke arvesse nii 

terviseolukorda kui ka valmisolekut üksi jääda. 

 

Juhtumikorraldaja kommentaarid ja kokkuvõte valdkonnas esinevate raskuste kohta 

 

 

 

3.4 Valdkond: Inimestega lävimine 

 

Öelge 

 

Järgnevad küsimused puudutavad teiste inimestega suhtlemist, läbisaamist ja võimalikke suhtlemistakistusi. Teiste inimeste all on mõeldud Teie lähedasi või häid tuttavaid 

(näiteks abikaasa või elukaaslane, pereliikmed ja lähedased sõbrad) või neid inimesi, keda Te ei tunne, kuid kellega Teil igapäevaelus tuleb kokku puutuda (näiteks müüjad, 

teenindajad jt). Pidage meeles, et küsimused puudutavad ainult neid raskuseid, mis on põhjustatud Teie terviseolukorrast. 

 

 

VAB4.1* Kas Te kasutate abivahendeid, kohandatud keskkonda või kellegi abi inimestega suhtlemisel?    

Jah 1  

Ei  2 → V4.1 

 

VAB4.2 Millist abi Te 

kasutate? 

  ͏ abivahendit 1 → 

VAB4.3 

VAB4.3 Millist 

abivahendit/abivahendeid Te 

_________________________________________ 
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kasutate? 

  ͏  teise inimese abi 2 → 

VAB4.4 

VAB4.4 Kelle abi Te kasutate? _________________________________________ 

  ͏  kohandatud 

keskkonda 

3 → 

VAB4.5 

VAB4.5 Milles keskkonna kohandamine 

seisneb? 

 

_________________________________________ 

 

Juhul kui isik kasutab abivahendeid, kohandatud keskkonda või kellegi abi, siis öelge  

 

Kui Te kasutate teiste inimestega suhtlemisel püsivalt mõnda abivahendit, abistajat või kohandatud keskkonda, siis palun võtke seda raskuste hindamisel arvesse. 

 

Näidake 1. ja 2. mälukaarti. 

 

Mil määral on Teil olnud raskuseid …   

V4.1

* 

... võõraste inimestega suhtlemisel? ? Paluge isikul mõelda nende olukordade peale, kui ta pidi suhtlema 

võõraste inimestega mistahes olukorras, näiteks 

• suhtlemine müüjatega 
• suhtlemine teenindajate ja ametiisikutega 

• suhtlemine võõraga tänaval, kui on vaja teed küsida jms  

Paluge isikul hinnangu andmisel mõelda nii võõraste inimeste poole 

pöördumise peale kui ka nendega suhtlemise tulemuslikkuse peale. 

Selgitage, et tulemuslik suhtlemine tähendab oma vajaduste ja 

soovide väljendamist ja arusaadavaks tegemist. 

 

Kui isik ütleb, et ta ei ole viimase 30 päeva jooksul ühegi võõra 

inimesega suhelnud, uurige põhjust. Kui mittesuhtlemise põhjus on 

seotud isiku terviseolukorraga (nii füüsilise kui vaimse tervise 

probleemid, nt kõnelemisega seotud raskused (kogelemine) või hirm 

kõnetada võõraid inimesi (ärevus), siis täpsustage, kui suur probleem 
see on isiku jaoks ja hinnake raskuseid.  

 

Kui mittesuhtlemise põhjus ei ole seotud isiku terviseolukorraga, siis 

dokumenteerige kui MK. 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 

raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB 

VASTAMAST 

KEELDUB 

VASTAMAST 

9  

VK4

.1 
_________________________________________________________________

________ 
? Täpsustage, milles raskused seisnevad või millest probleem tuleneb?  

V4.2

* 

… sõpradega suhtlemisel, nendega ühenduse pidamisel? ? Küsimus hõlmab 

• sõpradega ühenduse pidamist (sh interneti, telefoni jms teel) 

• tavapärast suhtlemist sõpradega  Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 
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raskem • ühiste tegevuste algatamist 

• sõprade algatatud ühistegevustes osalemist 

 

Kui isik ütleb, et ta pole sõpradega suhelnud, siis täpsustage, kas see 

oli tingitud tema terviseolukorrast. Kui terviseolukord on tinginud 

sõpradega mittesuhtlemise ning mittesuhtlemine on isiku jaoks raske, 

hinnake raskuste ulatust skaalal „2-5“.  

Kui isik ütleb, et tal ei ole sõpru, kellega suhelda, uurige, kas see 

asjaolu on seotud tema terviseolukorraga (nt suutmatus hoida 

lähisuhteid, vaimse tervise probleemid jm). Ka sellisel juhul hinnake 
raskuseid.  

 

Kui isik ei ole sõpradega suhelnud muudel põhjustel kui 

terviseolukord, siis täpsustage, mis põhjusel ta ei ole sõpradega 

suhelnud. Kui sõbraga ühenduse pidamine ei olnud võimalik 

objektiivsetel põhjustel (sõber viibis reisil, tegi tööd vms), hinnake 

raskuste ulatust varasemal perioodil; vajaduse korral kasutage varianti 

MK ning täpsustage kommentaaride lahtris. 

 

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB 

VASTAMAST 

KEELDUB 

VASTAMAST 

9  

VK4

.2 
_________________________________________________________________
________ 

? Täpsustage, milles raskused seisnevad. 

V4.3

* 
… läbisaamisel inimestega, keda Te peate lähedasteks? ? Paluge isikul mõelda suhete peale, mida ta peab lähedaseks. Tegemist 

võib olla nii peresiseste kui ka pereväliste suhetega. 

Kui isik ütleb, et tal ei ole lähedasi suhteid, uurige, kas põhjus võib 

olla tema terviseolukorras (nt vaimse tervise olukorra tõttu ei suuda 

hoida lähisuhteid, alkoholiprobleemid vm). Kui lähedaste suhete 

puudumine on tingitud isiku terviseolukorrast ning see põhjustab 

isikule emotsionaalseid raskuseid, siis hinnake raskuseid etteantud 

skaalal.  

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 

raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB 

VASTAMAST 

KEELDUB 

VASTAMAST 

9  

VK4

.3 
_________________________________________________________________

________ 
? Täpsustage, milles raskused seisnevad. 

V4.4 … võõraste inimestega kontakti loomisel, tutvuse algatamisel?  ? Paluge isikul mõelda nende olukordade peale, kui ta pidi algatama 
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*  Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 

raskem 

  kontaki võõraste inimestega. 

Küsimus hõlmab 

• võimaluste otsimist uute inimestega kohtumiseks 

• kokkusaamiskutsetele vastamist 

• seltskondlikke tegevusi uute inimestega tutvumiseks ja sõpruse 

arendamiseks 

 

Hinnake raskuste ulatust. 

 

Kui isik pole olnud olukordades, mis võimaldavad võõrastega 
kontakti luua ja tutvust algatada, täpsustage, kas see on tingitud tema 

terviseolukorrast, suhtlusolukorra või vajaduse puudumisest.  

Kui isik ei loonud uusi kontakte oma terviseolukorra tõttu, siis 

täpsustage, kas see põhjustab isikule raskuseid, ja hinnake raskuste 

ulatust.  

 

Kui isik ei loonud võõraste inimestega kontakte muul põhjusel kui 

terviseolukord ja tema suutlikkus võõrastega konatkti luua ei ole 

teada, märkige vastuseks „mittekohaldatav“. 

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB 

VASTAMAST 

KEELDUB 

VASTAMAST 

9  

VK4

.4 
_________________________________________________________________
________ 

? Täpsustage, milles raskused seisnevad. 

V4.5

* 
… füüsilise läheduse ja seksuaaleluga? ? Selgitage isikule, et füüsilise läheduse all võib silmas pidada 

• kallistamist 

• suudlemist 

• paitamist, silitamist 

• ja muid intiimseid või seksuaalseid tegevusi (sh seksuaalvahekord) 

Pidage silmas ka eakohast lähedust teise inimesega. 
 

Kui isikul on viimase 30 päeva jooksul olnud terviseolukorra tõttu 

raskusi füüsilise läheduse ja seksuaaleluga, siis hinnake raskuste 

ulatust. 

Kui isikul ei ole viimase 30 päeva jooksul olnud terviseolukorra tõttu 

seksuaalsuhteid ja see on tema jaoks probleem, siis märkige 5 ehk 

„väga suured raskused“; kui see ei ole tema jaoks probleem, siis 

märkige 1 ehk „ei olnud probleeme“. 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 

raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB 

VASTAMAST 

KEELDUB 

VASTAMAST 

9  

VK4

.5 
_________________________________________________________________
________ 

? Täpsustage, milles raskused seisnevad. 



 34 

 

Juhtumikorraldaja kommentaarid ja kokkuvõte valdkonnas esinevate raskuste kohta 

 

 

 

3.5 Valdkond: Igapäevased toimingud 

 

Kodused toimingud 

 

Öelge 

 

Järgnevad küsimused puudutavad Teie elukorralduse ja majapidamisega seotud toiminguid ja kohustusi, samuti Teiega koos elavate inimeste või Teie lähedaste eest 

hoolitsemisega seotud toiminguid. Igapäevased toimingud on näiteks toiduvalmistamine, koristamine, poeskäimine, pesupesemine, rahaplaneerimine jms. 

 

 

VAB5.1* Kas Te kasutate abivahendeid, kohandatud keskkonda või kellegi abi igapäevaste koduste toimingute 

sooritamisel? 

   

Jah 1  

Ei  2 → V5.1 

 

VAB5.2 Millist abi Te 
kasutate? 

  ͏ abivahendit 1 → 
VAB5.3 

VAB5.3 Millist 
abivahendit/abivahendeid Te 

kasutate? 

_________________________________________ 

  ͏  Teise inimese abi 2 → 

VAB5.4 

VAB5.4 Kelle abi Te kasutate? _________________________________________ 

  ͏  Kohandatud 

keskkonda 

3 → 

VAB5.5 

VAB5.5 Milles keskkonna kohandamine 

seisneb? 

 

_________________________________________ 

 

Juhul kui isik kasutab abivahendeid, kohandatud keskkonda või kellegi abi, siis öelge  

 

Kui Te kasutate igapäevatoimingute sooritamisel püsivalt abivahendit, abistajat või kohandatud keskkonda, siis palun võtke seda raskuste hindamisel arvesse. 

 

Näidake 1. ja 2. mälukaarti. 
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Mil määral on Teil olnud raskuseid …   

V5.1* ... igapäevaste koduste kohustuste täitmisega?   

 

 

? Küsimus puudutab koduste majapidamistööde tegemist (näiteks kodu 

koristamine, toiduvalmistamine, pesupesemine, sisseostude tegemine, 

rahaplaneerimine ), aga ka hoolitsemist pereliikmete ja lähedaste eest. 

 

Paluge isikul mõelda kõikide majapidamise või perega seotud 

vajaduste peale, sealhulgas 

• füüsilised vajadused 

• emotsionaalsed vajadused 

• rahalised vajadused 

• psühholoogilised vajadused 
 

Mõnel juhul võivad meessoost vastajad öelda, et neil ei ole 

majapidamisega seotud kohustusi. Sellisel juhul selgitage, et 

majapidamiskohustused võivad olla ka 

• majandamise ja rahaga seotud tegevused (nt arvete maksmine) 

• kodu ja auto remontimine 

• koduümbruse eest hoolitsemine 

• laste kooli (trenni vms) viimine või sealt toomine 

• laste aitamine õppimisel 

• kõik laste kasvatamisega seotud tegevused 

Tooge vajadusel muid näiteid, mis kirjeldavad meeste koduseid 
kohustusi. 

Majapidamine on väga lai mõiste. Isegi juhul, kui inimesel ei ole alalist 

elamispinda, leidub siiski tegevusi, mis on seotud talle kuuluva vara 

korrashoidmise ja säilitamisega. Ka selliseid tegevusi tuleb siinse 

küsimuse juures arvestada. 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 

raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB 

VASTAMAST 

KEELDUB 

VASTAMAST 

9  

VK5.1 ________________________________________________________________

________ 
? Täpsustage, milles probleem seisneb. 

V5.2* … kõige olulisemate koduste toimingutega hästi tegemisega?  ? Paluge isikul mõelda, millised on tema jaoks kõige olulisemad 

kodused toimingud ja kuidas/kui hästi ta tuleb nende täitmisega toime? 

 

 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 
raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  
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 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB 

VASTAMAST 

KEELDUB 

VASTAMAST 

9  

VK5.2 ________________________________________________________________

_______ 
? Täpsustage, milles probleem seisneb. 

V5.3* … kõigi vajalike igapäevaste toimingute lõpuleviimisega? ? Paluge isikul hinnata, kas ta suutis vajalikud majapidamistööd 

lõpule viia; teha ära kõik, mis vaja, ning kui suuri raskuseid tal 

seejuures esines. Vajadusel tuletage meelde, et arvestada tuleb ainult 

terviseolukorrast tingitud raskusi, mitte neid raskusi, mis on 

põhjustatud muudest teguritest, nt ajapuudusest (v.a juhul, kui 

konkreetne põhjus on kuidagi terviseolukorraga seotud). 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 

raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB 
VASTAMAST 

KEELDUB 
VASTAMAST 

9  

VK5.3 ________________________________________________________________

________ 
? Täpsustage, milles probleem seisneb. 

V5.4* …igapäevaste koduste toimingute ärategemisega nii kiiresti kui vaja 

(õigeaegselt)?  

 

? Paluge isikul hinnata, kas ta saab vajalike koduste toimingute 
tegemisega hakkama nii kiiresti kui vaja või põhjustab terviseolukord 

raskusi ja nõuab lisaaega teatud toimingute tegemiseks. 

 
 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 

raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB 

VASTAMAST 

KEELDUB 

VASTAMAST 

9  

VK5.4 ________________________________________________________________ ? Täpsustage, milles probleem seisneb. 
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________ 

 

Kui mõni vastus punktidele V5.2–V5.4 on kodeeritud „2-5“, siis küsige: 

 

 

Kui vastaja töötab (teeb palgatööd, vabatahtlikku tööd, on ettevõtja) või käib koolis, esitage küsimused VAB5.6-VAB5.10 ja V5.5–V5.10. Teistel juhtudel minge edasi 

küsimuse V6.1 juurde.  

 

Juhtumikorraldaja kommentaarid ja kokkuvõte valdkonnas esinevate raskuste kohta 

 

 

 

Tegevused tööl või koolis 

 

VAB5.6* Kas Te kasutate abivahendeid, kohandatud keskkonda või kellegi abi tööl või koolis?     

Jah 1  

Ei  2 → V5.5 

 

VAB5
.7 

Millist abi Te 
kasutate? 

  ͏ abivahendit 1 → VAB5.8 VAB5.
8 

Millist abivahendit/abivahendeid Te kasutate?  

 

  ͏  teise inimese abi 2 → VAB5.9 VAB5.

9 

Kelle abi Te kasutate? _____________________________

__ 

  ͏  kohandatud 

keskkonda 

3 → 

VAB5.10 

VAB5.

10 

Milles keskkonna kohandamine seisneb? _____________________________

__ 

 

Juhul kui isik kasutab abivahendeid, kohandatud keskkonda või kellegi abi, siis öelge  

 

Kui Te tööl või koolis kasutate püsivalt abivahendit, abistajat või kohandatud keskkonda, siis palun võtke seda raskuste hindamisel arvesse. 

 

V5.0

1* 

 

Mitmel päeval tegite Te oma terviseolukorra tõttu 

igapäevaseid koduseid toiminguidvähem kui tavaliselt 

või ei teinud neid üldse?  

Pange kirja 

päevade arv  

Viima

sel 30 

päeva
l  

? Julgustage isikut sellele küsimusele vastates kasutama oma 

määratlust „vähem kui tavaliselt“ ja „ei teinud üldse“ kohta. 

Raske

l kuul  
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Mil määral on Teil olnud raskuseid …   

V5.5* ... igapäevase töötamise või õppimisega? ? Julgustage vastajat mõtlema mis tahes raskustele, mis tal seoses töö 

või kooli või huviharidusega on esinenud.  

Arvesse tuleb võtta nii õigel ajal tööle või kooli jõudmist, töö- või 

õppeülesannete täitmist, tegevuste kavandamist ja elluviimist kui ka 

kõiki muid töö või õpingutega seotud tegevusi. 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli 
kõige raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDAT

AV 

8  

 KEELDUB VASTAMAST KEELDUB 

VASTAMAST 

9  

VK5.5 ________________________________________________________________

_______ 
? Täpsustage, milles probleem seisneb. 

V5.6* … kõige olulisemate tööülesannete tegemisega (või õppimisega) rahuldaval 

tasemel? 
? Töö või õppimisega seotud ülesannete täitmine (rahuldaval tasemel) 

tähendab nende täitmist vastavalt tööandja või õpetaja (õppejõu) 

ootustele või vastavalt isiku enda seatud normidele või kooskõlas tööl 

või koolis kehtestatud tulemuslikkuse näitajatega. 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 

raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB 

VASTAMAST 

KEELDUB 

VASTAMAST 

9  

VK5.6 ________________________________________________________________

_______ 
? Täpsustage, milles probleem seisneb. 

V5.7* …kõigi nõutud ülesannete lõpuleviimisega?  Uurige, kas kõik, mis vaja (kõik ettenähtud kohustused, ülesanded, 

toimingud jm), sai lõpetatud ? 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 
terviseolukord oli kõige 
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raskem 

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1   

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2   

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3   

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4   

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5   

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8   

 KEELDUB 

VASTAMAST 

KEELDUB 

VASTAMAST 

9   

VK5.7 ________________________________________________________________

_______ 
? Täpsustage, milles probleem seisneb. 

V5.8* … ülesannete täitmisega nõutud aja jooksul?  

 
? Küsimus puudutab töö hulga ja tähtaegadega seotud ootusi ja nendele 

vastamist. 

Uurige, kas isik sai ülesannete täitmisega hakkama nõutud 
(planeeritud) aja jooskul ning milliseid raskusi seejuures koges. 

Arvestage seejuures terviseolukorrast tingitud raskuseid.  

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 

raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB 

VASTAMAST 

KEELDUB 

VASTAMAST 

9  

VK5.8 ________________________________________________________________

_______ 
? Täpsustage, milles probleem seisneb ning milles isik vajab lisaaega. 

 

Kui mõni vastus punktidele V5.5–V5.8 oli kodeeritud kui „2-5“, siis küsige: 

 

V5.02* 

 

Mitmel päeval pidite Te töölt või koolist puuduma? Pange 

kirja 

päevade 

arv 

Viimasel 

30 päeval  
? Paluge isikul mõelda, mitmel päeval ta puudus töölt või 

koolist terviseolukorra tõttu. 

Raskel 

kuul  
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V5.9* Kas Te olete oma terviseolukorra tõttu pidanud vähendama 

koormust tööl või koolis või töötama tavapärasest 

madalamal positsioonil? 

 ? 

Juhul kui isik töötas juba varem osalise koormusega, paluge 

täpsustada, kas ta on pidanud koormust oma terviseolukorra tõttu 

veelgi vähendama. 

Ei 1 →  V5.10 

Jah 2  

VK5.9 ________________________________________________________________

_______ 
? 

Kui jah, paluge täpsustada, millised muutused töökoormuses (või ka 

muus osas, nt ametipositsioonis) on toimunud. 

V5.10

* 

Kas Teie töötasu on terviseolukorra tõttu vähenenud? Ei 1 →  V6.1 

Jah 2  

MITTEKOHAL

DATAV 
8 

→  V6.1 

KEELDUB 

VASTAMAST 
9 

 

VK5.1

0 

________________________________________________________________

_______ 
? 

Kui jah, paluge täpsustada probleemi. 

 

 

 

 

Juhtumikorraldaja kommentaarid ja kokkuvõte valdkonnas esinevate raskuste kohta 

 

 

 

3.6 Valdkond: Osalemine 

 

Öelge  

 

Kuuendas valdkonnas esitatud küsimuste laad on teistsugune kui esimeses viies valdkonnas.  

Selles valdkonnas palutakse mõelda selle peale, kas ja kuidas teised inimesed ja ümbritsev keskkond teeb ühiskonnas osalemise Teie jaoks raskemaks. Siin ei anta hinnangut 
mitte üksnes tegutsemispiirangutele, vaid ka nendele piirangutele, mida põhjustavad teised inimesed ja muud ümbritsevas keskkonnas esinevad tegurid. 
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Küsimused keskenduvad eelkõige probleemidele, mida põhjustab ühiskond, kus Te elate, mitte probleemidele, mis on põhjustatud Teie enda raskustest. 

Vastamisel palun lähtuge viimasest 30 päevast.  

Järgmiseks küsin Teilt ühiskonnaelus osalemise kohta ning Teie terviseprobleemide mõju kohta Teile endale ja Teie perele. 

Palun mõelge selle peale, kas teised inimesed ja ümbritsev keskkond teevad ühiskonnaelus osalemise Teie jaoks raskemaks. Küsimused keskenduvad nendele probleemidele, 

mida tekitab ühiskond, kus Te elate, ning probleemidele, mis on põhjustatud Teie enda terviseolukorrast.  

 

Näidake 1. ja 2. mälukaarti 

 

Palun mõelge, kui suuri probleeme on Teil olnud  ...   

V6.1* ... ühiskonnaelus osalemisega teistega võrdsel moel (näiteks erinevatest 

üritustest osavõtuga jms)?  
? Uurige, kas isik on soovinud ja saanud osa võtta mõnest üritusest, 

osalenud kogukonna tegevustes vm. Vajadusel selgitage küsimust ja 

lisage näiteid (osalemine erinevatel avalikel üritustel, nt 

spordivõistlused, kontserdid, pidustused, laadad; raamatukogu 

külastamine, tegevused külakeskuses jms).  

 

Küsimuse eesmärk on selgitada, kas isik saab erinevates tegevustes 
osaleda või esineb piiranguid, mis osalemist takistavad. 

 

Kui fraas „teistega võrdsel moel“ tekitab segadust, paluge isikul 

lähtuda sellest, 

• mil määral teised inimesed tema kogukonnast saavad eri tegevustes 

osaleda ja 

• võrrelda seda oma isiklike raskustega ühiskonnaelu tegevustes 

osalemisel. 

 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 

raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB VASTAMAST KEELDUB VASTAMAST 9  

VK6.1 ________________________________________________________________
________ 

? Täpsustage, millistest üritustest ja tegevustest isik ei saa osa võtta, 
kuigi ta seda sooviks, ja milles probleem seisneb. 

V6.2* … ümbritsevas keskkonnas esinevate füüsiliste takistuste tõttu? ? Küsimuse eesmärk on selgitada, kui suured on takistused, mis ei 

võimalda isikul oma püüdlusi ja plaane teostada.  

Küsimusega tahetakse teada saada, milliste väliste takistustega tuleb 

isikul kokku puutuda. 

Füüsilised takistused võivad olla nt kaldtee või lifti puudumine, trepid, 

tänava äärekivid jt keskkonnas esinevad barjäärid. 

 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 

raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  
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 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB VASTAMAST KEELDUB VASTAMAST 9  

VK6.2 ________________________________________________________________

________ 
? Täpsustage, milles probleem seisneb ning milliseid ümbritsevas 

keskkonnas esinevaid takistusi isik on kogenud. 

V6.3* … eneseväärikusega, teiste inimeste ja ühiskonna hoiakute või tegude tõttu? 

 

? Küsimuse eesmärk on selgitada, kui suuri probleeme on isikul olnud 

teiste inimeste või ühiskonnas esinevate negatiivsete hoiakute või 

käitumise tõttu. 
Paluge isikul mõelda sellele, kas teiste inimeste hoiakud ja suhtumine 

on mõjunud halvasti tema eneseväärikusele ja/või takistanud tal 

tundmast rahulolu oma eluga. 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 

raskem 

  

 Ei olnud raskuseid Ei olnud raskuseid 1  

 Vähesed raskused Vähesed raskused 2  

 Mõõdukad raskused Mõõdukad raskused 3  

 Tõsised raskused Tõsised raskused 4  

 Väga suured raskused Väga suured raskused 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB VASTAMAST KEELDUB VASTAMAST 9  

VK6.3 ________________________________________________________________

________ 
? Täpsustage, milles probleem seisneb ning milliseid probleeme isik on 

kogenud teiste inimeste hoiakute, käitumise või tegude tõttu. 

V6.4* Kui palju kulutasite aega oma terviseolukorraga tegelemisele?  ? Küsimuse eesmärk on määratleda ligikaudne aeg, mis isikul kulus oma 

tervise mis tahes aspektiga tegelemisele. Arvestada tuleb ka aega, mis 

kulus sellistele tegevustele nagu 

• terviseolukorra stabiliseerimisele ja arendamisele (füüsilised 
harjutused, kepikõnd, treeningud jm) 

• sotsiaal-, rehabilitatsiooni- ja/või raviasutuse külastamine või seal 

viibimine (nt haiglaravi korral) 

• terviseolukorraga seotud rahaasjadega tegelemine, nt arvete 
maksmine ja toetuste taotlemine 

• teabe otsimine oma terviseolukorra kohta või selle selgitamine 

teistele inimestele. 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 

raskem 

  

 Üldse mitte Üldse mitte 1  

 Vähesel määral Vähesel määral 2  

 Mõõdukalt  Mõõdukalt  3  

 Suurel määral  Suurel määral  4  

 Kogu oma aja Kogu oma aja 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB VASTAMAST KEELDUB VASTAMAST 9  

VK6.4 ________________________________________________________________
________ 

? Täpsustage, millistele tegevustele terviseolukorraga seoses aega kulus. 

V6.5* Mil määral on Teie terviseolukord tekitanud Teile emotsionaalseid probleeme ? Küsimus puudutab seda, mil määral isiku terviseolukord on teda 
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või Teid emotsionaalselt mõjutanud? emotsionaalselt mõjutanud. Kogetud emotsioonid võivad olla nt viha, 

kurbus, kahetsus või muud negatiivsed või positiivsed tunded 

(tänulikkus, mõistmine jm). 
 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 

raskem 

  

 Ei olnud probleeme Ei olnud probleeme 1  

 Vähesed probleemid Vähesed probleemid 2  

 Mõõdukad probleemid Mõõdukad probleemid 3  

 Tõsised probleemid Tõsised probleemid 4  

 Väga suured probleemid Väga suured probleemid 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB VASTAMAST KEELDUB VASTAMAST 9  

VK6.5 ________________________________________________________________
________ 

? Täpsustage, milles probleem seisneb. 

V6.6* Kui suuri probleeme on Teie terviseolukord põhjustanud Teie või Teie 

leibkonna majanduslikule toimetulekule?  
? Leibkond hõlmab inimesi, kes isikuga koos elavad (nt pereliikmed, 

sugulased, inimesed, kes pole isiku sugulased, ent keda ta ise peab 
leibkonna liikmeteks). 

Siia hulka tuleb arvata ka inimesed, kelle majanduslik toimetulek 

sõltub vastaja terviseolukorrast, isegi kui nad ei ole otseselt 

pereliikmed.  

Küsimuse eesmärk on selgitada, mil määral on terviseolukorrast 

tingitud vajaduste rahuldamine isiku kulutusi suurendanud. 

Kui isik on kogenud olulist rahalist koormust, aga tema pere mitte või 

vastupidi, peaks küsimusele vastates arvestama mõju mõlema poole 

majanduslikule toimetulekule. 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 

raskem 

  

 Ei olnud probleeme Ei olnud probleeme 1  

 Vähesed probleemid Vähesed probleemid 2  

 Mõõdukad probleemid Mõõdukad probleemid 3  

 Tõsised probleemid Tõsised probleemid 4  

 Väga suured probleemid Väga suured probleemid 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB VASTAMAST KEELDUB VASTAMAST 9  

VK6.6 ________________________________________________________________

________ 
? Täpsustage, millist mõju on isiku terviseolukord avaldanud pere 

sissetulekutele. 

V6.7* Kui suuri probleeme on Teie terviseolukord põhjustanud Teie või Teie pere 

elukorraldusele? 
? Eesmärk on saada infot näiteks selliste probleemide kohta nagu 

emotsionaalsed pinged peres, muutused pereliikmete elukorralduses 

(nt sunnitud elukohavahetus, elamistingimuste halvenemine, lähedaste 

koormus isiku hooldamisel või abistamisel, töötamisest, õppimisest 

ja/või hobidest loobumine) jms.  

 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 
terviseolukord oli kõige 

raskem 

  

 Ei olnud probleeme Ei olnud probleeme 1  

 Vähesed probleemid Vähesed probleemid 2  

 Mõõdukad probleemid Mõõdukad probleemid 3  
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 Tõsised probleemid Tõsised probleemid 4  

 Väga suured probleemid Väga suured probleemid 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB VASTAMAST KEELDUB VASTAMAST 9  

VK6.7 ________________________________________________________________

________ 
? Täpsustage, milles probleem seisneb. 

V6.8* Kui suuri probleeme on Teil olnud iseseisvalt vaba aja veetmise ja 
lõõgastumisega?  

 

? Paluge isikul mõelda vaba aja harrastuste peale, millega ta praegu 
tegeleb, või harrastuste ja tegevuste peale, millega ta tahaks tegeleda, 

kuid ei saa oma terviseolukorra (või ühiskonnast/keskkonnast tingitud 

takistuste) tõttu.  

Vaba aja tegevustena peetakse silmas sportimist, käsitööd, liikumist 

looduses, kunstitegevusi jmt. 

 

Näiteks vastaja, kes 

• on nägemislangusega ja tahaks lugeda ilukirjandust, kuid ei saa, 

kuna kohalikus raamatukogus puuduvad suures kirjas raamatud 

• on kuulmislangusega ja armastab filme vaadata, kuid ei saa, kuna 

subtiitritega filme toodetakse väga vähe. 
 

Andke ettetulnud probleemidele üldhinnang. 

 Viimasel 30 päeval Sellel kuul, kui 

terviseolukord oli kõige 
raskem 

1  

 Ei olnud probleeme Ei olnud probleeme   

 Vähesed probleemid Vähesed probleemid 2  

 Mõõdukad probleemid Mõõdukad probleemid 3  

 Tõsised probleemid Tõsised probleemid 4  

 Väga suured probleemid Väga suured probleemid 5  

 MITTEKOHALDATAV MITTEKOHALDATAV 8  

 KEELDUB VASTAMAST KEELDUB VASTAMAST 9  

VK6.8 ________________________________________________________________

________ 
? Täpsustage, milles probleem seisneb. 

 

3.7 Küsimused H1–H3: raskuste mõju 

 

Järgmiseks palun Teil hinnata, mil määral on kogetud raskused mõjutanud Teie elu. 

 

Mitmel päeval ... 

H1* ... oli Teil terviseolukorra tõttu raskusi? Pange kirja 

päevade arv 

Viimasel 

30 päeval 

Raskel 

kuul 

? See on üldine hinnang, mis võtab arvesse kõiki küsitluse 

käigus selgunud raskusi. 

  

H2* ...ei suutnud Te üldse tavapäraseid toiminguid või tööd Pange kirja   ? Julgustage vastajat sellele küsimusele vastates kasutama 

oma määratlust „ei suutnud üldse“ kohta. 
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teha? päevade arv 

H3* ...vähendasite või piirasite oma tavapäraseid 

toiminguid? 
Pange kirja 

päevade arv 

  ? Paluge isikul mõelda üksnes nendele päevadele, mil ta pidi 

tavapäraseid toiminguid vähendama. 

 

 

 

 

Juhtumikorraldaja kommentaarid ja kokkuvõte valdkonnas esinevate raskuste kohta  

 

 

 

 

Märgi 

F6* Kes vastas WHODAS 2.0 küsimustele?   

 Hinnatav isik  1  

Hinnatava isiku esindaja 2  

Hinnatav isik ja tema esindaja koos 3  

FK6 __________________________________________________________________

______ 

? Täpsustage, kes oli isiku esindaja (pereliige, spetsialist vmt) 

 

 
 

 

 

 

IV Rehabilitatsioonivajaduse hindamise kokkuvõte  

 

4.1 WHODAS 2.0 valdkondade kirjeldus ja kokkuvõte 

VH1 Kognitiivsed võimed: juhtumikorraldaja 

kokkuvõte ja valdkonna koondhinnang 

.... IF VAB1.1=1, siis kuvatakse siia 

VAB1.2 tulemus (kas kasutab 
abivahendit (1), teise inimese abi (2) 

või on keskkond kohandatud (3)) 
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VH2 Liikumine: juhtumikorraldaja kokkuvõte ja 

valdkonna koondhinnang 

.... IF VAB2.1=1, siis kuvatakse siia 

VAB2.2 tulemus (kas kasutab 

abivahendit (1), teise inimese abi (2) 

või on keskkond kohandatud (3)) 

 

VH3 Enese eest hoolitsemine: juhtumikorraldaja 

kokkuvõte ja valdkonna koondhinnang 

.... IF VAB3.1=1, siis kuvatakse siia 

VAB3.2 tulemus (kas kasutab 

abivahendit (1), teise inimese abi (2) 

või on keskkond kohandatud (3)) 

 

VH4 Inimestega lävimine: juhtumikorraldaja 

kokkuvõte ja valdkonna koondhinnang 

.... IF VAB4.1=1, siis kuvatakse siia 

VAB4.2 tulemus (kas kasutab 

abivahendit (1), teise inimese abi (2) 
või on keskkond kohandatud (3)) 

 

VH5.1 Kodused toimingud: juhtumikorraldaja 

kokkuvõte ja valdkonna koondhinnang 

.... IF VAB5.1=1, siis kuvatakse siia 

VAB5.2 tulemus (kas kasutab 

abivahendit (1), teise inimese abi (2) 

või on keskkond kohandatud (3)) 

 

VH5.2 Tegevused tööl või koolis: juhtumikorraldaja 

kokkuvõte ja valdkonna koondhinnang 

.... IF VAB5.6=1, siis kuvatakse siia 

VAB5.7 tulemus (kas kasutab 

abivahendit (1), teise inimese abi (2) 

või on keskkond kohandatud (3)) 

 

VH6 Osalemine: juhtumikorraldaja kokkuvõte ja valdkonna 

koondhinnang 

.... 

 

VH7 Koondhinnang V1-V6= .... .... 

 

Töövõime hindamise ekspertiisi vormi andmed: 

a. andmed taotleja kehalise võimekuse kohta, sh andmed liikumise kohta; 

b.  andmed käelise tegevuse kohta; 
c. andmed nägemise, kuulmise ja kõnelemise kohta; 

d. andmed teadvusel püsimise ja enesehoolduse kohta; 

e. andmed õppimise ja tegevuste elluviimise kohta; 

f. andmed muutustega kohanemise ja ohu tajumise kohta; 
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g. andmed inimestevahelise lävimise ja suhete kohta; 

h. andmed uimastite, alkoholi ja teiste sõltuvust tekitavate ainete kohta; 

i. andmed muude vaimse tervise häirete või psüühiliste probleemide kohta; 

j. andmed erijuhtude kohta. 

 

- töövõime hindamise kokkuvõte, sh 

a. andmed terviseseisundi kohta: sh seisundite kirjeldused ja/või diagnoosid, mille alusel on 
hinnang antud; 

b. piiranguga tegevusvaldkonnad ja funktsioonid ning seos terviseseisundiga: piirangu 

avaldumine ja mõju tegevusvõimele; piirangu põhjus; taotleja enesehinnang; taotleja 

kohanemine piiranguga; 

c. hinnang töövõime ulatusele koos põhjendusega (ekspertiisi kokkuvõte): tegutsemise ja 

osalemise piirangud ning nende raskusaste; kokkuvõte; välistatud tegevused; talituslik 

võimekus; prognoos; soovitused, sh sobivate töötingimuste ja  abivahendite kohta. 

 

4.2 Esmane eesmärk ja sotsiaalse rehabilitatsiooni valdkonnad 

 

O1* Milliseid muutusi soovite rehabilitatsiooni abil oma elus 

saavutada? _________________________________________________________ 

 Eesmärk rehabilitatsioonis 
→O4 

 Eesmärk üldiselt 
→O6 

 

 

 

 

 

O4* 
Millistes eluvaldkondades on rehabilitatsioon vajalik?  

(võimalik valida mitu vastust) 

O4.1.1-O4.6.1Rehabilitatsiooni alaeesmärk 

O4.1 ͏  ͏   

Elamise valdkond (motivatsiooni ja valmisoleku 
arendamine jõukohaseks osalemiseks kogukonna tegevustes, 

kognitiivsete ja füüsiliste oskuste ning võimete arendamine, 

igapäevaelu oskuste õpetamine ja arendamine, mille 

tulemusena inimene elab võimalikult iseseisvalt) 

O4.1.1  

 

 

O4.2 
͏  ͏   

Õppimise valdkond (õppeprotsessis osalemiseks vajaliku 

toe pakkumine, mille tulemusel inimene omandab 

O4.2.1  
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võimetekohase hariduse või täiendavad tööks vajalikud 

oskused)  

 

O4.3 
͏  ͏   

Töövõime eelduste arendamise valdkond (isiku 

valmisoleku suurendamine võimetekohasele tööle 

asumiseks). 

Tööle saamine ja/või tööl püsimine (nt töövalmiduse 

hindamine, sobiva kutse väljaselgitamine, töötamiseks 

ettevalmistamine, tööharjumuste kujundamine jm) 

O4.3.1  

 

 

O4.4 
͏  ͏   

Suhtlemise ja vaba aja valdkond (eneseteadvuse 

suurendamine, eneseregulatsiooni-, suhtlemis- ja 

koostööoskuste arendamine, mille tulemusel inimene osaleb 

võimetekohaselt ühiskonnaelus) 

O4.4.1  

 

 

 

 

O5* Juhtumikorraldaja hinnang isiku valmisolekule rehabilitatsiooniprotsessis osalemiseks ? Rehabilitatsiooniks valmisoleku hindamisel arvestage, mil 

määral: 

 isik tunneb vajadust muudatuse järele 

 isikul on tahet ja emotsionaalset energiat ehk motivatsiooni 

muutuse saavutamiseks pingutada 

 isik on valmis tegema koostööd rehabilitatsioonimeeskonna 

liikmetega 

 isik on valmis tegema koostööd teiste puuetega inimestega 

 isik on teadlik enda olukorrast, huvidest, vajadustest 

 isik on teadlik rehabilitatsioonivõimalustest ja ümbritseva 

keskkonna võimalustest. 

 

 

 

 

O2* Millised asjaolud võiksid soodustada rehabilitatsiooni 

eesmärkide saavutamist? 

 

 

 

 

 

? Mis aitab nimetatud muutust ellu viia? 

Täpsustage ja tooge välja ressursid, mis 

soodustavad rehabilitatsiooni eesmärkide 

täitmist, näiteks pereliikmed ja teised 

inimesed, samuti asjad ja vahendid, mis 

soodustavad olukorraga toimetulekut, 

keskkonnas olevad tegurid (nt teenused on 

kättesaadavad) ning isiku enda oskused. 

O3* Millised asjaolud võivad takistada rehabilitatsiooni 

eesmärkide saavutamist? 

 

 

? Millised asjaolud takistavad selle muutuse 

elluviimist? Täpsustage ja tooge välja 
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 võimalikud takistused,  

näiteks isiku emotsionaalne barjäär/ 

motivatsiooni vähesus, isiku teadmiste, 

oskuste ja ressursside barjäär. 

 

4.3 Hindamise tulemus 

 

Märkige:  

O6* OTSUS  

Suunatakse rehabilitatsiooniteenusele 1 → O7 

Ei suunata rehabilitatsiooniteenusele 2 → O8 

 

 

 Märkige: 

O7 Selgitus rehabilitatsiooniteenusele suunamise kohta  ? Märkige asjaolud, miks 

rehabilitatsiooniteenusele suunamine on 
põhjendatud? 

   

 

O8 Selgitus rehabilitatsiooniteenusele mittesuunamise kohta  

͏→ O10 

Märkige asjaolud, miks 

rehabilitatsiooniteenusele suunamine ei ole 

põhjendatud? 

   

 

 

4.4 Tegevuskava  

Märkige:  

O9 Rehabilitatsiooniteenuse liik  

(võimalik valida mitu vastust) 

Isikule vajalikud rehabilitatsiooniteenused ja 

programmid  

Teenuse osutaja(te) kontaktandmed 

͏ 
Rehabilitatsiooniplaani koostamine 

(individuaalse tegevuskava koostamiseks) 

O9.1  

 

O9.1.1  

 

͏ 

Rehabilitatsiooniplaani koostamine 

(erihoolekandeteenuste vajaduse 
hindamiseks) 

O9.2  O9.2.1  
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͏ 
Rehabilitatsiooniprogramm O9.4  

 

O9.4.1  

 

͏ 
Rehabilitatsiooniteenus (ed) O9.5  

 

O9.5.1  

 

͏ 

Alternatiivid rehabilitatsiooniteenuse 

osutajate või 

rehabilitatsiooniprogrammide valikul 

O9.6  

 

O9.6.1  

 

 

Märkige:  

O10 Sotsiaal-, tervishoiu- jm teenused 

(võimalik valida mitu vastust) 

Isikule vajalik abi ja teenused Teenuse osutaja(te) kontaktandmed 

͏ 
Tervishoiuteenused 

 

O10.1  

 

O10.1.1  

 

͏ 

KOV sotsiaalteenused 
 

O10.2  

 

O10.2.1  

 

͏ 
Tööturuteenused O10.3  

 

O10.3.1  

 

  ͏   
Erihoolekandeteenused  O10.4  O10.4.1  

͏ 
Abivahendite alane nõustamine O10.5  

 

O10.5.1  

 

͏ 

Multiprobleemidega inimeste nõustamine 
 

O10.6  O10.6.1  

 

͏ 

Muud teenused, nt puuetega inimeste 

ühing 

O10.7  O10.7.1  

 

 


