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Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse (AKRK) täienduskoolituse õppekava 

1. Õppekava 
nimetus 

Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse korraldus ja sisuline 
protsess – koolitus alustavatele rehabilitatsioonispetsialistidele 

Kinnitatud: Kinnitatud AKRK direktori 07.03.2017 käskkirjaga nr 1-3/36 

2. Õppekava rühm ☒ Sotsiaaltöö ja nõustamine 

3. Eesmärk: Koolituse läbinud spetsialist teab rehabilitatsiooni erinevaid käsitlusi, on 
kursis sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooni osutamise korralduslike 
küsimustega; mõistab meeskonnatöö olulisust; orienteerub spetsialistide 
teenuse sisus ning vastavas seadusandluses ning on valmis pakkuma 
kvaliteetset rehabilitatsiooniteenust meeskonnas. 

4. Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija: 

 Teab rehabilitatsiooni käsitlusi, rehabilitatsiooniprotsessi etappe, 
erinevate spetsialistide teenuse sisu  ja peamisi põhimõtteid 
rehabilitatsiooni teenuse osutamisel. 

 orienteerub sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooni teenust reguleerivas 
seadusandluses, teab teenuste eesmärki ja sisu, on kursis järelevalve 
protsessiga; 

 on kursis rehabilitatsiooniprogrammide arendamise põhimõtete ja 
osutamise protsessiga;  

 tunneb rehabilitatsiooniprotsessi etappe, tunneb peamiseid põhimõtteid 
rehabilitatsiooni eesmärgi seadmisel ja tegevuskava koostamisel ning 
seostada isikut vajalike teenustega; 

 teeb meeskonnatööd (oma meeskonnas) ja võrgustikutööd (piirkonnas 
või üleriigiliselt valdkonna spetsialistidega). 

5. Sihtgrupp: Viimase kahe kalendriaasta jooksul rehabilitatsioonimeeskonnaga liitunud 
spetsialistid nendest asutustest, mis on sotsiaalse või tööalase 
rehabilitatsiooni teenuse osutajad ning registreeritud majandustegevuse 
registris ja kehtiva koostöölepinguga Sotsiaalkindlustusameti ja/või Eesti 
Töötukassaga. 

6. Õppe alustamise 
tingimused: 

Vastavus sihtgrupile ning motiveeritud osalemiseks (väljendatud 
registreerimisel). 

7. Õppe maht 
(akadeemilist 
tundi) ja 
ülesehitus: 

16 8 0 24 

Auditoorne töö Iseseisev töö Praktika Kokku 

8. Õppekeskkond  Õppekava kohase koolituse korraldamisel lähtutakse AKK teenuse kvaliteedi 
põhimõtetest. 

☒ Tagatakse ratastooliga juurdepääs ja osalustingimused 

☒ Koolituskoht võimaldab jagunemist grupitöödeks samas ruumis 

☒ Ruumis on data-projektor ja ekraan 

☒ Ruumis on pabertahvel ja markerid 
Koolitusgrupi minimaalne suurus on 7 inimest ning maksimaalne suurus 24 
inimest. 
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9. Õppevahendid 
osaleja jaoks 

Koolituse korraldaja poolt antakse osalejatele õppevahendid: 

☒ Paberkandjal koolitusel kasutatud esitlused  

10. Õppeprotsessi 
kirjeldus 

☒ Õppekava on üks tervik 

Õppe ülesehitus ja 
maht 

Õppe sisu ja õppematerjalid Õpimeetodid 

Auditoorne töö 8 ak.t. 
Iseseisev töö 4 ak.t. 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni korraldus ja peamised 
põhimõtted: 

 Rehabilitatsiooni mõiste, eesmärgid, peamised 
põhimõtted kaasaegses rehabilitatsioonikäsitluses,  

 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse õiguslikud alused ja 
korraldus (sihtgrupid, teenusele suunamise, teenuse 
osutamise ja järelevalve protsess),  

 Rehabilitatsiooniteenuse üldised põhimõtted, 
spetsialistide teenuste sisu ja mahud. 

 Rehabilitatsiooniprogrammide arendamine ja osutamine. 

Esitlusega 
loeng 
Aktiivne loeng 
Grupiarutelu  

Auditoorne töö 8 ak.t. 
Iseseisev töö 4 ak.t. 

Tööalase  rehabilitatsiooni korraldus ja peamised 
põhimõtted: 

 Rehabilitatsiooni teenuse sisuline protsess. 

 Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani ja tööalase 
rehabilitatsiooni tegevuskava koostamine (hindamine ja 
tegevuskava koostamine), grupitöö, praktilised 
soovitused ja kogemustevahetus. 

Esitlusega 
loeng 
Aktiivne loeng 
Grupiarutelu 

Õppematerjal: Seadusandlus 
1. Sotsiaalhoolekandeseadus ja selle alusel väljaantud 

sotsiaalkaitseministri määrused 
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005  

2. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015267 

3. Tööturuteenuste ja toetuste seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015025  

4. Töövõimetoetuse seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113122014001  

Muud materjalid: 
1. ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsioon ja 

puuetega inimeste õigused Eestis. 
http://www.epikoda.ee/wp-
content/uploads/2012/03/raamat_veeb.pdf 

Veebilehed: 
Sotsiaalkindlustusamet,  
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/avaleht-3/ 
Töötukassa,  https://www.tootukassa.ee/ 
Haigekassa,  www.haigekassa.ee 

Iseseisev 
lugemine 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015267
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015025
https://www.riigiteataja.ee/akt/113122014001
http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/raamat_veeb.pdf
http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/raamat_veeb.pdf
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/avaleht-3/
https://www.tootukassa.ee/
http://www.haigekassa.ee/
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Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus,  www. astangu.ee 
Eesti Puuetega Inimeste Koda,  www.epikoda.ee 

Iseseisva töö juhis: Õppematerjalide iseseisev läbitöötamine enne auditoorset 
õppetööd. 

 

11. Hindamine ja 
õppe lõpetamise 
tingimused 

☒ Mitteeristav hindamine (arvestatud/ mittearvestatud) osalemisel 
auditoorses töös vähemalt 75% ulatuses ning iseseisva töö sooritamine. 

12. Väljastatavad 
dokumendid 

☒ Tõend 

13. Koolitaja 
kvalifikatsioon 

Nõuded haridusele: kõrgharidus, soovitavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 68 
lõige 2 ja 3 toodud alusel või valdkondlik töökogemus (vt all). 
Nõuded valdkondlikule töökogemusele: 3-aastane töökogemus 
rehabilitatsiooni-alaste koolituste läbiviimisel, rehabilitatsiooniteenuse 
administreerimisel või osutamisel. 

 
Õppekava koostamise info: 

Õppekava eest vastutav 
töötaja ja ametikoht 

Karin Hanga (MA), rehabilitatsioonialase kompetentsikeskuse juhataja 

Õppekavas koostamises 
osalenute nimed ja 
ametikohad 

 

 


