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SUMMARY 

Liina Luhamaa (2014) Lääne-Viru College. The title of the final paper is „Rehabilitation 

service for disabled elderly“. The paper consists of 53 pages, 1 drawing, 1 appendix and 

48 sources have been used in the paper. 

The objective of the present research paper is to give an overview of the necessity and 

existing possibilities of rehabilitation services for disabled elderly people and assess their 

contentment with available services. The paper is based on Erik Allard`s well-being 

theory. According to this theory, social relations, solidarity, self-respect, social identity 

are specific qualities of welfare state. The author also dealt with task-oriented individual 

theory which states that short-term assignments in limited time period are more effective 

than long-term but less focused on activities. 

To implement the present study half-structural interviews were used. Respondents were 6 

disabled elderly people who are getting rehabilitation services in AS AA-LAN. The 

interviews were conducted in February, 2014. The study is based on qualitative analysis. 

Data processing method was content analysis. 

According to the analysis it became evident that disabled people have not clearly 

understood the essence of rehabilitation services and consider it as simple rehabilitation. 

Information about services seems not to be available and not as expected. The biggest 

problems in coping with everyday life emanate from difficulties in moving which are 

accompanied by social inactivity. Rehabilitation service has had positive empact on life 

quality of disabled people. They have become more sociable and learning from others and 

their experiences has increases their life quality. It became apparent as well that 

environmental changes and caring attitude of rehabilitation workers has had a positive 

effect on elderly people. In spite of the fact that disabled people would like to get medical 

treatment as well, they emphasize improvement in social welfare thanks to this service. 

Key words: Elderly, welfare, life quality, disability, coping, rehabilitation, social activity, 

availability. 
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PÕHIMÕISTED JA LÜHENDID 

Eakas – loetakse inimesi vanuses 65 aastat ja vanemad (Tervise Arengu Instituut, 2008). 

Elukvaliteet - WHO antud määratluses 1993 on elukvaliteet inimese subjektiivne hinnang 

oma positsioonile elus, inimese väärtussüsteemi ja kultuurikeskkonna kontekstis, kus 

hinnangud on seotud inimese eesmärkide, ootuste, elustandardite ja tajutud 

probleemidega (Tomasberg, 2011). 

Heaolu - inimeste üldine heaoluseisund, mis euroopaliku kultuuri traditsiooni põhjal 

põhineb heal tervisel, mugavatel elutingimustel, isikuvabadusel, ohututel töötingimustel 

ja tagatistel tööpuuduse puhuks. (Eakate heaolu Eestis,….2009) 

Puue – inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni 

kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike 

takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel (ibid.). 

Rehabilitatsiooniteenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese 

iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle 

asumist (Sotsiaalministeerium, 2014). 

Sotsiaalteenus – vastavalt Sotsiaalhoolekandeseadusele on isiku või perekonna 

toimetulekut soodustav mitterahaline toetus (ibid.). 

Toimetulek - vastavalt Sotsiaalhoolekandeseadusele on isiku või perekonna füüsiline või 

psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla (RT III, 2004, 5,45). 

 

AS AA-LAN – Rehabilitatsiooniasutus  Tartus, kes osutab teenust alates 2008 aasta 

aprillist  

KOV – Kohalik Omavalitsus 

SKA – Sotsiaalkindlustusamet 

SM – Sotsiaalministeerium 

 



 

 

SISSEJUHATUS 

Rahvastik vananeb kogu maailmas. Alates 2012. aastast hakkas tööealise elanikkonna 

arvukus vähenema ning üle 60-aastaste arv kasvama. Kõige kiirem vanemaealiste arvu 

kasv toimub aastatel 2015-2035, kui on nn beebibuumi põlvkond jõuab pensioniikka. 

(Euroopa aktiivsena…, 2010). 

Viimase poole tosina aasta statistilised aruanded näitavad, et puudeliste perre lisandub 

Eestis igal aastal 15 000-20 000 inimest. Neist ligi pool on eakad, juba vanaduspensionil 

inimesed, kes aga haigestumise või „läbikulumise“ tõttu nüüd rohkem abi vajavad. 

(Kangro, 2012) 

Elanikkonna vananemisega kaasnevad olulised muutused riikide sotsiaalmajanduslikus ja 

poliitilises olukorras, sealhulgas muutuvad teenuste vajadused, tarbimisstruktuurid jne. 

Elanikkonna vananemisega kaasneb vajadus reageerida toimuvatele muudatustele, sest 

rahvastiku taastootmine on väga pikaajaline protsess. (Sirotkina, 2012) 

 

Kuigi eakad on tänapäeval tervemad ja aktiivsemad, ilmnevad tervisekahjustused ja 

püsiva loomuga funktsioonihäired just peale 70. eluaastat. Seega on eakatel oluline jääda 

aktiivseks ja säilitada väärikus ning iseseisvus. Olulisemateks märksõnadeks eakate 

hoolekandes peaksid saama rehabilitatsioon ja ennetus (ibid.). 

Tahame ju kõik, et meie vanavanemad elaksid kauem, oleksid parema tervise juures, 

tegutseksid aktiivselt ja annaksid ühiskonda oma panuse. Seetõttu tuleks mõelda, kuidas 

tagada eakatele inimväärne elatustase, et nad püsiksid kauem terved, jätkaksid soovi 

korral töötamist ja saaksid ka oma vanaduspõlve nautida. (Palts, 2012) 

Kahjuks see nii ei ole ning väga suur osa eakaid on puudega ning seega 

toimetulekuraskustes.  

Vanemas eas võib inimene muutuda sotsiaalselt toimetulematuks, sest ei suuda kohaneda 

enda uue sotsiaalse staatusega so ühiskonnale vähevajaliku staatusega (Tamm, 2004). 

Seega peaks rehabilitatsiooniteenus olema eakatele  elukvaliteedi säilitamisel suureks 

abiks.
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Rehabilitatsiooniteenust samastatakse väga tihti taastusraviga ning eriti just eakad ei 

ole teadlikud teenuse sotsiaalsest kasutegurist. Rehabilitatsiooniteenust rahastab SKA, 

taastusravile suunamine käib aga perearsti kaudu ning on meditsiiniline teenus.  

Autoril tekib küsimus: kas puuetega eakad vajavad rehabilitatsiooniteenuseid või aitab 

nende toimetulekut parandada üksnes meditsiiniline  sekkumine  ning materiaalne 

toetus. 

Erinevatest Sotsiaalministeeriumi ettepanekutest tuleb samuti välja asjaolu nagu 

rehabilitatsiooniteenus oleks vajalik rohkem tööealistele puuetega isikutele ning 

eakatele sobiksid teised sotsiaalteenused. Samas on just eakad sihtgrupp, kes vajavad 

enim abi toimetuleku säilitamiseks. 

Oluline on tõsta inimeste teadlikkust aktiivsena vananemise olemusest ja 

võimalustest. Eakate osakaalu kasvu kajastatakse tihti vaid negatiivsest aspektist, 

eakaid nähakse kui ühiskonnagruppi, kes niigi väheste ressursside tingimustes riigile 

üha suuremaid kulutusi põhjustab. Selline käsitlus on loonud ühiskonnas eelarvamusi 

ning negatiivset suhtumist, mis omakorda soodustab vanuselist diskrimineerimist ja 

ageistlikke väärtusi. Sellised vaated suurendavad eakate tõrjutust ja üksindust. 

Tegelikult panustavad eakad ühiskonnaellu mitmesuguste tegevuste kaudu suurel 

määral. (Sirotkina, 2012) 

Autorile teadaolevalt ei ole varem Eestis uuritud rehabilitatsiooniteenuse seost eaka 

kliendiga. Sotsiaalset rehabilitatsiooni on uuritud vanglast vabanenute, psüühilise 

erivajadusega inimeste ning mõne kindla puudeliigiga inimeste kontekstis. Väga palju 

uuringuid on teostatud meditsiinilise rehabilitatsiooni kohta. Sotsiaalset 

rehabilitatsiooni kajastavatest uuringutest tuleb välja, et teenus on ebaefektiivne ning 

kättesaamatu paljudele klientidele.  Samuti on teenuse aeg ja maht limiteeritud ning 

see tekitab olukorra, kus eesmärgid jäävad ressursside puudumisel täitmata. 

Rohkelt uuringuid on aga teostatud eakate toimetulekust ja teenuste vajadusest. Nende 

uuringute põhjal saab väita, et eakad vajavad elukvaliteedi säilitamiseks teenust, mis 

aitaks neil end ühiskonnas vajalikuna ning võrdväärsena tunda.  

Antud uurimustöö teemaks on „Rehabilitatsiooniteenus eakatele“. Teema valikul sai 

otsustavaks asjaolu, et autor töötab ise rehabilitatsioonikeskuses ning suurim 

sihtgrupp selle sotsiaalteenuse kasutajatest selles asutuses on eakad. Samas tundub, et 
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eakale kliendile on jäänud arusaamatuks rehabilitatsiooniteenuse sisu ning infot selle 

kohta jagatakse vähe. 

Uurimustöö eesmärgiks on analüüsida puuetega eakate rehabilitatsiooniteenuse 

vajalikkust  ja olemasolevaid võimalusi ning hinnata klientide rahulolu teenusega. 

Eesmärgist tulenevad püstitas autor järgmised uurimisülesanded: 

1. Anda ülevaade heaoluteooria ja ülesandekeskse individuaaltöö teooria 

olemusest. 

2. Välja selgitada grupi eakate suurimad puudest tulenevad 

toimetulekuprobleemid. 

3. Välja selgitada rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus. 

4. Saada ülevaade rehabilitatsiooniteenuse sobivusest eakatele ning eakate 

ootused teenusele. 

5. Analüüsida küsitlusgrupi suhtumist heaolu muutumisse 

rehabilitatsiooniteenuse tulemusena lähtuvalt töö teoreetilisest  alusest. 

Uurimustöö koosneb neljast suuremast peatükist. 

Esimeses peatükis antakse ülevaade teoreetilistest lähtekohtadest. Kirjeldatakse 

heaoluteooria ning ülesandekeskse individuaaltöö seost rehabilitatsiooniteenusega. 

Teises peatükis käsitletakse rehabilitatsiooni mõistet ja antakse ülevaade erinevatest 

rehabiliteerimisprintsiipidest. Lähemalt kirjeldatakse puude määratlust ning Eestis 

osutatava rehabilitatsiooniteenuse sisu ning selle raames osutavaid teenuseid. Samuti 

räägitakse eakate toimetulekust ja teenuste vajadusest. Lisaks püütakse põhjendada 

rehabilitatsiooniteenuse sobivust eakatele. 

Kolmandas peatükis antakse ülevaade empiirilisest uuringust. Kirjeldatakse uuringu 

meetodit, uurimuse läbiviimist, valimit ja andmeanalüüsi meetodit. 

Neljandas peatükis analüüsitakse uurimistulemusi ning tehakse järeldusi. 
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1 TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 

Uurimustöö teoreetiliste lähtekohtadena kasutab autor heaoluteooriat ja 

ülesandekeskse individuaaltöö teooriat. Nendele teooriatele tuginedes püüab ta 

analüüsida puuetega eakate toimetulekut, rehabilitatsiooniteenuse vajadust ning selle 

tulemuslikkust. 

1.1 Heaoluteooria olemus 

Uurimustöö ühe teoreetilise raamistiku moodustab Erik Allardti heaoluteooria. 

Allardti (1996) järgi on omamine (elatustaseme tegurid), armastamine (sõprade hulk 

ja kontaktid kogukonnas, kontaktid pere-ja suguvõsa liikmetega) ja olemine 

(positiivses tähenduses isiksuslik kasvamine, negatiivses võõrandumine) inimese 

eksisteerimise ja arengu jaoks otsustava tähtsusega. Allardt tõi heaolu-uuringutesse 

indiviidi sotsiaalseid suhteid, ühtekuuluvust, eneseteostuse võimalusi ja sotsiaalse 

identiteedi kujunemist iseloomustavaid mõõdikuid. Eriti tähtsaks peab ta võimet luua 

selge pilt endast, oma annetest, rühmakuuluvusest  ja enesehinnangust. (Allardt, 1997, 

lk 89-90) 

Erik Allardti (1996) heaoluteooria kohaselt on eakate toimetuleku hindamisel olulised 

nii objektiivsed kui subjektiivsed tegureid: arvestama peab eaka elatustaset, tema 

suhteid, eneseteostust, hilisemates uuringutes lisab Allardt veel neljanda mõõtme- 

tegevuses püsimise. Allardt peab tähtsaks eelkõige subjektiivset heaolu. (Tulva, Kiis, 

2001) 

Subjektiivse heaolu tunnusteks on  õnnelikkus ja optimism. Need tulevad rõõmudest, 

võimalusest armastada ja olla armastatud. Optimism on nagu vastumürk omandatud 

abitusele. (Gothòni, 2008) 

Subjektiivne heaolu sõltub inimese väärtushinnangutest ja ootustest. Need omakorda 

sõltuvad inimese vajadustest, tõekspidamistest, haridusest ja silmaringist, 

harjumustest, elukäiku mõjutanud põhjusest või muudatustest. Arenedes ja vaimselt 

kasvades muutuvad inimese vaated elule, muutuvad väärtused ja tõekspidamised. 

Tihti seostub rahulolu inimese eneseteostuse ja elu eesmärkide täitmisega. 

(Tomasberg, 2011) 
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Erik Allardt käsitleb vajadust heaolu kahe dimensiooni – elatustaseme ja elukvaliteedi 

kaudu. Allardti käsitluses koosneb elatustase kõigest sellest, mida me omame – so 

sissetulek, eluase, töö, haridus ja tervis. Indiviidi elukvaliteet sõltub aga sotsiaalsetest 

suhetest pereliikmete, sõprade ja naabritega ning eneserealiseerimisest, milleks on 

ühiskondlik staatus, poliitilised ressursid ja huvitavad vaba aja tegevused. (Allardt, 

1997, lk 227-239) 

Heaolu ei ole kunagi seotud üksnes väliste asjaoludega, vaid oleneb paljuski sellest, 

kuidas olusid suudetakse ära kasutada ja kuidas suhtutakse oma elus ettetulevatesse 

piirangutesse. Lisaks sõltub heaolu eluväärtustest ning oskusest oma elukvaliteeti 

mõjutavaid tegureid ära tunda ja oma väärtuste nimel tegutseda. Vananemisel 

peetakse heaolu tugisammasteks mõistmise lisandumist, endale kuuluvat aega, 

vabadust ning toimivaid sõbra-ja peresuhteid. (Sirotkina, 2012) 

 

Eakate heaolu on kogu ühiskonnas asi ning eeldab eetilist tegutsemist nii indiviidi kui 

ka ühiskondlikul tasandil. Ühiskonnaeetika aluseks on õiguslikud põhimõtted nagu 

võrdsus, objektiivsus, suhtelisus ja eesmärgistatus ning rahvuslikud vajadused ja 

üldsuse huvid. (ibid.) 

Heaolu parandamiseks on vajalik juurdepääs laialdastele kohandatu sotsiaalteenustele, 

mis käsitleks eakaid pigem heterogeense grupina mitmekesiste sotsiaalsete ja 

kultuuriliste vajadustega. Samuti peavad eakad olema teadlikud pakutavatest sotsiaal-

ja tervishoiuteenustest. Võrdne juurdepääs tõhusatele tervishoiu-ja sotsiaalteenustele, 

olenemata vanusest ja soost, peaks olema juhtpõhimõte. (ibid.) 

Elukvaliteedi (quality of life) mõistet saab kasutatakse üldistusena, mille all 

mõeldakse nii üksikindiviidi, sotsiaalse grupi ja/või  riigi heaolu - kõigi elusolendite 

eksistentsiüldist kvaliteeti (Tomasberg, 2011). 

Maailmaterviseorganisatsiooni WHO antud määratluses 1993 on elukvaliteet inimese 

subjektiivne hinnang oma positsioonile elus, inimese väärtussüsteemi ja 

kultuurikeskkonna kontekstis, kus hinnangud on seotud inimese eesmärkide, ootuste, 

elustandardite ja tajutud probleemidega. (ibid.) 

Elukvaliteedi üheks oluliseks indikaatoriks on inimeste endi poolt hinnatud tervislik 

seisund ja füüsiline heaolu. Tervist loetakse nii elukvaliteedi aluseks kui eelduseks.  
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Teiseks oluliseks näitajaks loetakse positiivsete lähisuhete olemasolu ning 

rahuldustpakkuvad suhted kogukonnaga. (ibid.) 

Üha olulisemaks näitajaks muutub ka inimese vaba aeg ja puhkus. Olulised on ka 

keskkond ning indiviidi sõltumatuse aste, isiklikud uskumused ja psühholoogiline 

heaolu. (ibid.) 

Elukvaliteet ja heaolu on tihedalt seotud toimetulekuvõimega – toimetulekuvõime  

määrab nii inimese heaolu kui elukvaliteedi. Suurem heaolu ja parem elukvaliteet on 

eesmärgid, mille nimel pingutatakse (Medar, 2002, lk 25). 

Paljude eakate puhul avaldab elukvaliteedile olulist mõju isiklike eesmärkide ja 

pürgimuste saavutamine. Siia kuuluvad nii saavutused argielus (iseseisev toimetulek 

kodutöödega, võimelisus abistada abikaasat või kedagi teist), eneseteostuse ja vaba 

aja tegevustega seotud saavutused (huvitegevus, tegelemine hobidega) kui ka 

enesearendamine (mälu ja vastupidavuse treenimine, uute olukordadega kohanemine). 

(Saks, 2003) 

Sotsiaalne vananemine on seotud traditsioonide, kultuuri, ajaloo ja 

ühiskonnateguritega. Inimese sotsiaalsuse hindamisel lähtutakse kolme tingimuse 

olemasolust: koostöövõime, suhtlemisvõime ja tegevusvõime. 

Neist kaks esimest on tihedalt seotud eaka rahuloluga oma saatuse ja suhetega 

perekonnas, suguvõsas, ühiskonnas tervikuna. Sotsiaalse vananemise kiirusele aitavad 

kaasa pingestatud suhted lähedastega, mille taga võib olla eaka enda nö elamata elu 

(Rannastu, 2005, lk 53). 

Tegeledes aktiivselt tervise säilitamisega, hoides oma vaimu virge, säilitades 

optimistliku ellusuhtumise, saavutab eakas positiivse minapildi ja sotsiaalsete suhete 

säilimise ning seega ka suurema subjektiivse eluga rahulolu (Velberg, 2007).  

Seda kõike võib eakale pakkuda rehabilitatsiooniteenus. 

 

1.2 Ülesandekeskne individuaaltöö 

Ülesandekeskse individuaaltöö täpne määratlus leidub Reidil (1978) ning 

enamkasutatav ja kättesaadavam versioon sellest Epsteinil (1978). Teedrajav kirjeldus 
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on siiski esitatud mõlema autori ühises raamatus „Ülesandekeskne 

individuaaltöö“ (Reid ja Epstein 1972). Seda teooriat on rakendatud nii grupi kui 

individuaaltöös. (Payne, 1995, lk 89) 

Ülesandekeskne töö tegeleb probleemidega  mida: 

 kliendid tunnistavad või omaks võtavad; 

 saab lahendada tegevuste kaudu väljaspool kontakte töötajatega; 

 saab täpselt määratleda; 

 tulenevad kliendi rahuldamata soovidest ega ole kõrvalseisjate poolt 

defineeritud;  

 on seotud asjadega, mida kliendid elus muuta tahavad. 

Iga sotsiaaltöö teooria peab selgitama, kuidas probleemid tekivad, millised nad on 

ning kuidas võiks nendega töötada. Selle lähenemisviisi oluliseks tunnuseks on 

lühiaegne töö täpselt piiritletud aja vältel, mis on leitud olevat efektiivsem kui 

pikaajaline vähem fokuseeritud tegevus. (Payne, 1995, lk 89) 

Ülesandekeskses töös määravad ülesanded vajaduse teistele teenustele, mis peavad 

olema üle vaadatud ja demonstreeritud pigem läbi tegevuse kui ainult läbi 

diskussiooni.  

Ülesandekeskne praktika baseerub klientide tugevusele. See on jõud, mis võib esile 

kutsuda muutusi,  mõnikord suundades,  mida kliendid selgelt vajavad, mõnikord 

suundades, mida nad siiski seadusliku protsessi tulemusena vastumeelselt kokku 

lepivad. Ülesandeid kasutatakse selle tugevusena ja täidetakse iga lõhe tugevusega. 

(Davies, 2002, lk 110) 

Peamised lähtekohad ülesandekeskse praktika seisukohalt on: 

 ülesandekeskne praktika baseerub klientide üksmeelele või klientide 

õigekspidamise seaduslikule õigustatusele tegevuseks; 

 ülesandekeskne praktika eesmärgid liikuda probleemidelt eesmärkideni, 

ülekohtust vajadusteni; 
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 ülesandekeskne praktika baseerub ülesannetele, mis on muutuste protsessi 

keskmes ja missugused ehitavad üles klientide tugevused nii kiiresti kui 

võimalik; 

 ülesandekeskne praktika on avatud teistele lähenemistele ja teenustele ja 

võib neid ühendada ülesannete kaudu; 

 ülesandekeskne praktika areneb ja muutub läbi jätkuva hindamise. 

(Davies, 2002, lk 113) 

Sotsiaalministeeriumi projekti raames 2005-2008  koostatud Pitra (Puudega inimene 

tööturule juhtumipõhise rehabilitatsioonisüsteemi arendamisega) Tarkuseraamatu 

järgi on rehabilitatsioon on alguse ja lõpuga protsess, mille tunnusteks on: 

 motivatsiooni olemasolu, soov muuta ennast ja ise aktiivselt selles protsessis 

osaleda;  

 selgelt väljendatud eesmärk, mida soovitakse rehabilitatsiooniga saavutada;  

 tegevusvõime ja toimetuleku hindamine füüsilisest, psüühilisest ja sotsiaalsest 

aspektist protsessi alguses, käigus ja lõppedes;  

 professionaalselt koostatud tegevuskava;  

 tegevuskava elluviimiseks koostatud toimiv võrgustik;  

 toimiv tugisüsteem;  

 kõigi osapoolte aktiivne osalemine tegevuskava elluviimises;  

 mõõdetav tulemus. 

Seega saab tõmmata selgeid paralleele  rehabilitatsiooniteenuse  ja ülesandekeskse 

individuaaltöö  vahele.  
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2 EAKATE HOOLEKANNE JA  REHABILITATSIOON 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse jõustumine 2000. aastal pani aluse riiklikult 

koordineeritud rehabilitatsioonisüsteemi loomisele Eestis. Vastavalt 2005 aastal 

jõustunud sotsiaalhoolekandeseadusele on riigil kohustus osutada 

rehabilitatsiooniteenust kõigile puudega või siis puude raskusastet taotlevatele 

isikutele. (Narusson, Koplimäe, Härm, Reilson, Roht, 2009) 

2.1 Eakate hoolekanne Eestis 

Eesti vanuripoliitika rajaneb rahvusvahelisel põhimõttel “ühiskond kõigile”, mis 

tähendab seda, et ühiskond koosneb eri vanuses inimestest, kellel peab olema 

võimalus osaleda ühiskonnaelus east sõltumatult. Vanuripoliitika keskendub eakate 

asendi ja elutingimustega seotud eesmärkidele, strateegiale ning tegevusviisidele 

(Eesti vanuripoliitika…, 2013). 

Eakaks loetakse Tervisearengu Instituudi määratlusel inimest alates 65-aastast. 

Tänapäeval vanadust enam ei idealiseerita. Piipu popsutav, heatahtlikult naeratav 

vanaisa, vaheldumisi kuduv ja piiblit lugev vanaema – ja mõlemat ümbritsemas 

tänulikud lapsed ja aupaklikud lapselapsed- sellist idülli asendab paljudel juhtudel 

eluproosa: hingepiin, haigus, pettumus, kibestus, üksildus, tunne, et ollakse ülearune 

ja maha kantud, lahkhelid perekonnas või järeltuleva põlvkonnaga. (Riemann, 1999, 

lk 45) 

Teadaolevalt täheldab umbes 55 protsenti meestest ja 60 protsenti naistest pärast 

pensionile minekut tervise halvenemist. See asjaolu ongi sundinud gerontolooge ja 

psühholooge rohkem tähelepanu pöörama vananemise psühholoogiale, 

pensionäripsühholoogiale, vanemate inimeste ja teiste ühiskonnaliikmete 

omavahelistele suhetele (Beltšikov, 2010, lk 16). 

Kogu maailmas uurivad arstid ja mitme ala teadlased sotsiaalhügieeniliste tegurite 

mõju inimese organismi vananemisele ja võimalusi aktiivsele pikaealisusele ning 

töövõime säilitamisele vanemas eas. On ju üldteada, et paljud eakad on suutelised 

jätkama viljakat tegevust vaatamata oma kõrgele eale (ibid., lk 15). 
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Kui aga vanadust vaadeldakse seisundina, kus paljust jääb puudu, siis püütakse seda 

tingimata mahendada ja loomulikult jällegi loodusteaduslikult äraseletatud 

meditsiiniliste abinõudega. Üha rohkem jäädakse lootma ravimitele, sealhulgas 

imevahendeile. See summutab meie endi initsiatiivi ja kujutlusjõudu, sest häälestume 

ülemääraselt kehalistele protsesssidele ja mõnikord soodustab teatud hüpohondriliste 

kujutluste teket. (Riemann, 1999, lk 49). 

Arstid kipuvad keha ilminguid üle tähtsustama. Muidugi on palju lihtsam öelda: te 

olete ju 60 või 70 aastat vana ja peate sellega leppima; teil on lupjumisnähud ja muud 

ealised iseärasused. Selle asemel peaks aga lähemalt pärima patsiendi elutingimuste ja 

eluviisi kohta, siit ehk selguks, miks ta vananeb nii noorelt; süüdi on tegelikult 

tegevusetus, huvipuudus, üksildus. Ka vanaduses jätkub keha ja hinge vastastikune 

mõjustamine ning see, kes ise endast enam midagi ei looda, jääb elule jalgu (ibid., lk 

63). 

Professor Taimi Tulva sõnul on oluline on näha eakat tervikuna, iga inimese 

sotsiaalset, vaimset ja füüsilist toimetulekut arvestades. Tähtis on toetava 

lähivõrgustiku olemasolu ja sotsiaalsed suhted. Kui varasemalt tähtsustati geneetilisi 

eeldusi ja mõjureid, siis tänapäeval teaduslikud uuringud toovad nende kõrval aina 

rohkem välja sotsiaalseid aspekte- toetavad suhted, vaimne-ja füüsiline tervis ning 

sisemine tasakaal mängivad toimetuleku ja elukvaliteedi puhul märkimisväärset rolli.  

Eluga rahulolu on suurem nendel seenioritel, kelle võrgustik on laiem (sugulased, 

naabrid, sõbrad, tuttavad, endised töö-ja koolikaaslased). Piiratud sotsiaalne 

suhtlemine ja rühmadesse mittekuulumine on samuti identiteedi säilimisele ja 

tugevusele, takistuseks isiksuslikule kasvamisele ja jätkuvale eneseteostusele ning 

tegevuses püsimisele (Velberg, 2007, lk 40 ). 

Haigus, lahusolek ja kaotuselamused kuuluvad elu juurde mööduvate nähtustena, 

seevastu vanadus ja surm on paratamatud, aga me surume selle teadmise alla ja kui 

soostume nendega nõustuma on juba liiga hilja. Vahepeal on põgenemine üksilduse 

eest läinud veelgi raskemaks-  kuhu meil enam minna? Maailmal ei ole üksikutele, 

haigetele või vanadele inimestele kuigi palju pakkuda, õnnetud või saamatud inimesed 

on harva oodatud. Nõnda tunneb inimene kibedusega, et teda ei taheta, mitte kedagi ei 

saa usaldada, mitte kellegagi arvestada. Üksilduse eest põgenemine ei ole lahendus, 
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see tähendab jääda sõltuvusse kaasinimestest või langeda depressiooni (Riemann,1999, 

lk 85-86).  

Suur osa meie eakatest on just vandunud üksindusele alla ning  on kaotanud igasuguse 

motivatsiooni leida sellele lahendus. 

Räägime vananemise paratamatusest, kuid selle eluperioodi varjukülgi võib tunduvalt 

pehmendada näiteks looduse nautimisega, jõukohase reisimise ja matkamisega, kunsti 

ja kirjanduse süvenemisega ning muu huvitava tegevusega. Ka ühiskondlik ja mitte 

eriti koormav töö annab sel eluperioodil paljudele uut elujõudu, energiat ja optimismi. 

(Beltšikov, 2010, lk 17) 

Tuleks luua organisatsioonid, mille poole saaksid pöörduda vähem või rohkem eakad 

inimesed, nagu ka noored võivad pöörduda tööbüroosse ja kutsenõuandlasse; kindlasti 

kulub ära keskne organisatsioon, kus antakse nõu, kuidas leida vajaduste, võimaluste, 

huvide ja annete kohast rakendust. Pole sugugi juhuslik, et inimesed, kellel on 

meelepärane tegevus, saavutavad vanaduses maksimaalseid tulemusi ja jäävad 

vitaalseks, seevastu soikus pensionärid raugastuvad kõige kiiremini.   

2.2  Rehabilitatsiooni mõiste ja eesmärk 

Ühiskonnas on rehabilitatsiooni kohta kasutusel mitmeid mõisteid ja lähenemisi. Sõna  

rehabilitatsioon tuleneb ladina keelest, tähendades millegi heastamist ja 

taastunnustamist.  

Termin “rehabilitatsioon” hõlmab paljusid visioone ja meetodeid, mis on suunatud 

haavatavate inimeste eluolu parandamisele ja nende  osalemise suurendamisele 

ühiskonnas (Wilken, Hollander, 1999, lk 2). 

Psühhosotsiaalset rehabilitatsiooni on Wilken ja Hollander  defineerinud kui protsessi, 

milles võetakse tarvitusele meetmeid, et aidata psühhosotsiaalse vaegusega inimestel 

optimeerida enda elukvaliteeti ja eneseusku, nii et nad saaksid tegutseda erinevalt 

vabalt valitud keskkondades selliselt, et see pakuks rahuldust isiklikult ja oleks 

vastuvõetav ka sotsiaalselt. 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni peamine eesmärk on arendada inimese oskusi ja 

suutlikkust ning soodustada tema juurdepääsu ressurssidele, mis tõstavad inimese 
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võimet teha valikuid elamise, töötamise, õppimise ja sotsiaalse keskkonna 

valdkonnas. Rehabilitatsioon on suunatud inimese tugevate külgede arendamisele, 

keskendudes inimese eelistele kui võimalustele taastada tema funktsioneerimise 

võime ühiskonnas (Anthony, Cohen, Farkas, 1990, lk 62-64).  

Ravi keskendub inimese sümptomatoloogia või patoloogia vähendamisele, 

rehabilitatsioon keskendub inimese tugevate külgede ja võimete arendamisele. Ravi 

leevendab inimese düsfunktsiooni; rehabilitatsioon taastab inimese funktsiooni (ibid., 

lk 17). 

Järvikoski ja Häräkäpää (2004) on iseloomustanud rehabilitatsiooni kui plaanipärast ja 

mitme tasandi koostööd nõudvat tegevust. Selle eesmärk on toetada abivajaja 

elueesmärkide saavutamist ja aidata tal toime tulla olukorras, kus võimalused 

sotsiaalseks toimetulekuks ja integratsiooniks on haiguse tõttu ohus või vähenenud.  

Rehabilitatsiooniprotsessi jooksul tegeleb inimene oma olukorraga, otsib uusi 

jõuvarusid ja loob endale uuesti identiteeti, mida haigus on kahjustanud (Tulva, 2008, 

lk 31). 

Eestis oli üheks esimeseks rehabilitatsiooniteenuse alusdokumendiks Pitra 

Tarkuseraamat. Selle järgi on rehabilitatsiooni eesmärk koostöös kliendi ja/ või tema 

võrgustikuga säilitada, arendada ja parendada kliendi argieluks vajalikke oskusi ning 

võimeid tema maksimaalse võimaliku iseseisvatoimetuleku tagamiseks talle sobivas 

keskkonnas.  

Sotsiaalministeeriumi määratlusel on rehabilitatsiooniteenus sotsiaalteenus, mille 

eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada 

ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. 

Rehabiliteerimine on erinevatest meetmetest koosnev protsess,  mille eesmärk on 

funktsioonide piiratuse või puudumise kompenseerimine, võimalikult kõrge kehalise, 

vaimse, intellektuaalse, psüühilise või sotsiaalse funktsioneerimise taseme 

saavutamine ning hoidmine, et rakendada tulemuslikult puuetega inimeste õigust 

elada iseseisvalt, sotsiaalselt integreeruda ja võtta osa ühiskonna elust sõltumata 

vanusest ning puude põhjusest või laadist. Rehabiliteerimise kui tervikprotsessi 

tulemuslikkus sõltub erinevate alade spetsialistide koostööst. (ibid.) 
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Eakate puhul on rehabilitatsiooni eesmärgiks iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse 

aktiivsuse soodustamiseks. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse isiku 

toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid (kodu ja töö) keskkonna 

kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Hinnatakse hooldusteenuste 

vajadust, vajadusel nõustatakse isikut ja tema pereliikmeid, et parandada edasist 

sotsiaalset toimetulekut. (ibid.) 

Rehabilitatsiooniteenus on eesmärgipõhine, aktiivne, ajaliselt piiritletud protsess, kus 

on tarvitusele võetud erinevad meetmed rehabilitatsiooni eesmärgi saavutamiseks. 

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise tulemusel toimub teatud muutus inimese 

elukvaliteedis. Eesmärgi saavutamiseks planeeritud tegevuste ja teenuste osutamine 

toimub integreeritult, erinevate valdkondade koostöö- ja rahastusena. (Pitra II, 2013) 

Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, 

tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi 

saamiseks ja kasutamiseks. Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et 

parandada edasist sotsiaalset toimetulekut. (Rehabilitatsioon, 2014) 

Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatakse järgnevaid teenuseid: 

Koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan (lastele kehtivusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat 

või 3 aastat; täiskasvanutele kehtivusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat või 5 

aastat). 

Juhendatakse inimest, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia. 

Osutatakse järgmisi rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid: 

 rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja –planeerimine; 

 rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine; 

 rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine; 

 füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);  

 tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);  

 sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);  

 eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);  

 logopeedi teenus (individuaalne, seanss perele ja grupinõustamine); 

 psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine). (ibid.) 
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Igale inimesele on sõltuvalt tema puudest ja erivajadusest ette nähtud kindlad 

piirmäärad, kui palju ta võib üht või teist teenust kalendriaasta jooksul saada. Lubatud 

teenuste mahud on märgitud suunamiskirjas. (ibid.) 

Üldjuhul rahastab riik teenuseid ühes kalendriaastas puudega lapsele 1395 euro, 

puudega täiskasvanule 483 euro, psüühikahäirega inimesele 2158 euro ja alaealisele 

õigusrikkujale 1395 euro ulatuses. Teenuse raames on lubatud rahastada ka kindla 

piirsumma ulatuses majutuskulud teenuse saajale ning vajaduse korral tema saatjale, 

samuti transpordikulud, kui teenust on vaja saamas käia teises vallas või linnas.  

Rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks tuleb teil pöörduda oma elukohajärgsesse 

Sotsiaalkindlustusametisse  (SKA)  ja täita  taotlus. (Rehabilitatsioon, 2014) 

Inimesel on õigus valida, millisesse rehabilitatsiooniasutusse ta teenusele läheb. 

Selleks peab ta sobiva asutusega ise ühendust võtma 21 päeva jooksul ja aja kokku 

leppima (kas posti või telefoni teel vm viisil). (ibid.) 

Eestis tegeletaks pidevalt rehabilitatsioonisüsteemi arendamisega. Hetkel on olukord, 

kus riigil ei ole piisavalt rahalisi vahendeid puuetega inimeste rehabiliteerimiseks ning 

samuti puudub kõigil teenusevajadus. Seega on planeeritud arengukavas tähtsamaks  

muudatuseks eelhindamise sisseviimine rehabilitatsiooniprotsessi. Eelhindamise mõte 

on selles, et esmatasandil antakse hinnang puudega/pikaajalise terviseprobleemiga 

inimese abivajadusele: kaalutakse, kas on võimalik pakkuda abi esmatasandi 

teenustega, nende omavahelise kombineerimisega nii, et inimest ei oleks vaja suunata 

rehabilitatsiooniteenusele või siis toetatakse isiku taotlust riiklikule 

rehabilitatsiooniteenusele ja edastatakse selleks vajalik informatsioon 

Sotsiaalkindlustusametisse (Roht, 2008, lk 28). Esmatasandi teenuste all mõeldakse 

perearsti ja KOV poolt pakutavaid teenuseid.  

2.3 Puude määratlus ja taotlemine 

Puuetega inimeste all mõeldakse sageli isikuid, kes liiguvad ringi ratastoolis, valge 

kepi või saatjaga. Neid võetakse kui kindlat osa ühiskonnast. Tegelikult on puudega 

inimesi väga erinevaid ning neil on individuaalsed vajadused (Linno, 2010, lk 42). 
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ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaselt  hõlmab puuetega inimeste 

mõiste isikuid, kellel on pikaajaline füüsiline, vaimne, intellektuaalne või meeleline 

kahjustus, mis võib koostoimel erinevate takistustega tõkestada nende täielikku ja 

tõhusat osalemist ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel. (Puudega inimesed, 2012) 

Eestis on puude defineerimisel lähtutud ÜRO konventsioonist ning see on sõnastatud 

puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses järgnevalt: puue on inimese anatoomilise, 

füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis 

koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab 

ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. (ibid.) 

Pikaajalise kahjustuse all peetakse silmas olukorda, kus tervisekahjustuse periood on 

kestnud vähemalt 12 kuud ja rohkem. Selleks, et saada puuet peab inimesel olema 

pikaajaline kahjustus, mis ei võimalda tal ühiskonnaelust täisväärtuslikult ja teistega 

samadel alustel osa võtta. (ibid.) 

Puue on ajas muutuv ja mitmetahuline mõiste, mis esindab inimese ja teda ümbritseva 

keskkonna vahelist suhet. Inimene, kelle tegevusvõime teatud keskkonnas on piiratud, 

ei pruugi olla piiratud juhul, kui keskkonda on kohandatud või kui ta saab tegutseda 

mõnes teises keskkonnas. 

Tulenevalt isiku vanusest tuvastatakse puude raskusaste ja puudest tulenevad 

lisakulud erinevatel alustel. (ibid.) 

Lapsel (kuni 16-aastasel lapsel) ja vanaduspensioniealisel inimesel tuvastatakse puude 

raskusaste lähtuvalt kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusest järgmiselt:  

- sügav, kui inimene vajab ööpäevaringselt pidevat kõrvalabi, juhendamist või 

järelevalvet; 

- raske, kui inimene vajab igal ööpäeval kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet; 

- keskmine, kui inimene vajab regulaarset kõrvalabi või juhendamist väljaspool oma 

elamiskohta  vähemalt korra nädalas. (ibid.) 

Puue ja püsiv töövõimetus ei sõltu ainuüksi inimese tervislikust seisundist, oluline on 

see, kuidas inimene ühiskonnaelus või tööelus hakkama saab (Sotsiaalministeerium, 

2013).  
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Eakate puhul aetakse sagedasti segamini vanadusest tingitud tervisliku seisundi 

nõrgenemist mõne elutähtsa funktsiooni kaotuse või kõrvalekaldega. Puue määratakse 

inimesele, kellel esineb lisakulutusi seoses funktsioonihäiretega. Tavapäraseid 

geriaatrilisi haigusi ei määratleta puudena.  

Kahjuks vanusega süvenevad mitmed  tervisehädad, mis nõuavad kallite ravimite või 

abivahendite soetamist ning seetõttu on meil ilmselt kõige rohkem puudega inimesi 

just eakaid. 

Puude raskusastme tuvastamiseks annab inimene hinnangu oma funktsioonide kohta 

kuidas ta saab hakkama liikumise, liigutuste, nägemise, kuulmise ja kõnega. Inimene 

hindab ka valu ja ebamugavustunnet. Ekspertiisitaotlus tuleb esitada pensioniametile. 

Püsiva töövõimetuse taotlemiseks peab taotleja olema käinud arsti juures vähemalt 

viimase 3 kuu jooksul. Ekspertiisitaotluse võib viia pensioniametisse, saata postiga 

või elektroonselt allkirjastatult. Taotlusele märgitakse perearsti või raviva eriarsti 

andmed, kellega pensioniamet ise ühendust võtab. (Puudega inimesed, 2013) 

Alates 2008. aasta  oktoobrist ei käi ekspertiisitaotluse esitamine enam arsti 

kaudu. Arst täidab ja esitab Sotsiaalkindlustusametile vaid terviseseisundi kirjelduse 

vormi (ibid.). 

Puude määramise otsustab Sotsiaalkindlustusameti komisjon, kes kaasab protsessi 

ekspertiisarste. 

Peale ekspertiisi tegemist saadetakse inimesele otsus töövõime kaotuse protsendi või 

puude raskusastme kohta. Inimesele määratud sügav, raske või keskmine puue annab 

õiguse taotleda puuetega inimeste sotsiaaltoetusi. Inimene peab esitama 

pensioniametile puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotluse. (Sotsiaalministeerium, 

2013) 

2.4 Eakate rehabilitatsioon 

Mida rohkem on ühiskonnas endaga toime tulevaid eakaid inimesi, seda väiksemad on 

riigi kulutused. Seepärast on oluline püüda eakate toimetulekuvõimet toetada. 

Kulutused, mis tehakse vanurite integreerimiseks ühiskonda, on kogu ühiskonnale 
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kasulikud investeeringud. Eriti oluline on suurendada töövõimeliste pensionäride 

suhtarvu. (Eesti vanuripoliitika alused, 2014) 

Teame ju palju inimesi, kes pensioniikka jõudnult on säilitanud reipuse ja elurõõmu 

ning pole ei kehaliselt, vaimselt ega, mis eriti oluline, psühholoogiliselt valmis 

passiivseks puhkuseks. Need inimesed vajavad tingimata vaba aja sisustamist 

(Beltšikov, 2010, lk 17). 

Eesti eakatele suunatud poliitika prioriteediks on luua võimalused eakate iseseisva 

toimetuleku toetamiseks ning tegusaks vananemiseks. 

1999. aasta mais tuli Euroopa Liit välja poliitilise dokumendiga “Euroopa igale eale”, 

mille läbivaks märksõnaks oli aktiivsena vananemine. Rõhutatakse, et 

vanaduspõlveks piisava sissetuleku kindlustamise kõrval on niisama oluline eakatele 

inimestele igakülgsete võimaluste loomine aktiivseks eluks – töötamiseks, 

enesetäiendamiseks, oma huvialadega tegelemiseks, vaba aja veetmiseks, kultuuri- ja 

ühiskonnaelus osalemiseks. Samuti on vaja pikendada kvaliteetset eluiga ning toetada 

eakate inimeste iseseisvat toimetulekut, näiteks terviseprogrammide, tervishoiu-, 

rehabiliteerimise ja hooldusteenuste abil. (Eakate poliitika Eestis, 2014) 

Eestis on järjest rohkem populaarsust kogunud päevakeskused või sotsiaalkeskused, 

kus eakad saavad tegeleda erinevate vaba aega sisustavate tegevustega ning 

soodustada aktiivset suhtlemist. Samuti on paljudes päevakeskustes võimalik eakal 

soodustingimustel kasutada erinevaid avalikke teenuseid nagu pesu pesemine, 

juuksuri-, maniküüri või pediküüri teenust, sauna kasutamist, toitlustust jne. Sageli on 

keskuste juurde moodustatud ka erinevad taidlus-või laulurühmad. Sellised keskused 

loovad eakale võimaluse jätkata aktiivset suhtlemist ning tunda ennast vajalikuna. 

(ibid.) 

Maal üksi elavad eakad tunnevad end sageli riigi poolt tõrjutuna, sest neile pole 

vajalikud teenused tihtipeale kättesaadavad. Samuti  on ka linnas palju  selliseid 

eakaid, kes on aktiivsest ühiskonnaelust eemale jäänud. Kas siis tervislikust seisundist 

või puudest  tingitud põhjusel või on põhjus hoopis pikaajalisest üksiolekust tingitud 

eemaletõmbumine. Sellisel juhul oleks kindlasti vaja sekkumist ning puudega eaka 

puhul rehabiliteerimist. (ibid.)  
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Eaka inimese rehabiliteerimise eesmärk on hoida tema võimalikult kõrget füüsilise, 

meelelise, intellektuaalse, psüühilise ja/või sotsiaalse toimimise taset, võimaldades 

neile nii iseseisvust ja paremat toimetulekut. (ibid.) 

Rehabiliteerimine on erinevatest meetmetest koosnev erialane tegevus või protsess 

inimese oskuste ja võimete ning tugisüsteemide arendamisel. Rehabiliteerimise 

eesmärgiks on inimese toimetuleku suurendamine ja kõrvalabi või toetuse vajaduse 

vähendamine. (Rehabilitatsioon, tegevusvõime säilitamine ja abivahendid, 2014) 

Seega oleks vajalik KOV sotsiaaltöötajatel märgata puuetega eakat, kes vajab abi 

toimetulekul ning suunata ta vajadusel rehabilitatsiooniprotsessi. Kuigi meie 

ühiskonnas samastatakse rehabilitatsiooniteenust veel taastusraviga, hakkavad 

inimesed juba endale teadvustama selle põhiolemust ning vajalikkust. Sageli saab 

rehabilitatsiooniprotsessist alguse võrgustiku loomine, mille tulemusena kaasatakse 

toimetuleku parandamisse ka tervishoiu ning KOV teenuseid. 
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2.5  Rehabilitatsiooniteenuse praktika AS AA-LANi näitel 

AS AA-LAN hakkas rehabilitatsiooniteenust pakkuma 2008 aasta aprillist Rehe 

Rehabilitatsioonikeskuses Tartumaal. Esimesel kahel aastal pakuti teenust kahele 

sihtgrupile – puudega lastele  ja täiskasvanutele  ning  hiljem  lisandus ka sihtgrupp  

psüühilise erivajadusega täiskasvanud.  

AS AA-LAN-is on kõige suurem osa teenuse kasutajatest  juba pensioniealised 

puudega isikuid ehk puudega eakad. Sellest tulenevalt on asutus püüdnud leida 

parimaid meetodeid eaka kliendi rehabiliteerimiseks. Eakad on üsna sageli 

toimetulekuraskustes mitte tervislikel põhjusel, vaid just vähese sotsiaalse aktiivsuse 

tulemusena. 

Sotsiaalkindlustusameti iga aastased aruanded näitavad, et selline olukord on üle kogu 

vabariigi – 75% teenuse kasutajatest on pensioniealised. Kuigi vaieldakse pidevalt 

selle üle, et vanadus pole puue, on puude raskusaste siiski määratud pea kõigile 

eakatele.  

Eakad ootavad rehabilitatsiooniteenuselt eelkõige füsioterapeudi teenust. 

Füsioterapeudi teenuse sisu on aasta aastalt järjest täpsemaks muudetud ning see 

pahandab eakaid. Teenuse raames hinnatakse kliendi motoorset liigutusvõimet, 

juhendatakse milliseid tegevusi või millist abivahendit kasutada, et parandada füüsilist 

suutlikkust. Enne 2000 aastat osutasid rehabilitatsiooniteenust peamiselt haiglate 

taastusravi osakonnad ning sanatooriumid. Seega võis  rehabilitatsiooniteenust 

samastada taastusraviga. Olgugi et osakondades tegutsesid ka sotsiaaltöötajad, 

psühholoogid ja veel mõned spetsialistid, kasutasid kliendid just võimalust saada 

taastusravi (massaaži, vesiravi, soojaravi jne.) Praeguseks hetkeks on aga seadustega 

sätestatud, et rehabilitatsiooniteenuse raames ei tohi osutada taastusraviprotseduure. 

Eakad kliendid on väga kinni oma harjumustes ning seega on asutustel  raske neile 

seda selgeks teha. Nii mõnigi klient on loobunud teenusest, kuuldes selle tegelikust 

sisust. 

Rehe rehabilitatsioonikeskuse meeskond on pikka aega välja töötanud meetodit, 

kuidas eakale kliendile pakkuda teenust, mis aitaks tal elukvaliteeti parandada. 

Esmatähtis on kliendiga luua usaldusväärne side ning motiveerida teda aktiivselt 
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osalema. Kuigi teenuse alguses ei ole paljud kliendid huvitatud füsioterapeudiga 

võimlemisest ning harjutuskava koostamisest, suudetakse see neile meeldivaks muuta. 

Eakatel on väga raske oma tõekspidamisi muuta. Nende arvates on ainus võimalus 

füüsilise aktiivsuse säilitamiseks saada passiivseid taastusraviprotseduure. Suur on 

neist siiski tunnistab teenuse lõppedes, et tänu liikumisõpetusele on nad saanud 

paremini  liikuma ning kaasa kasulikke nõuanded selleks, kuidas edaspidi füüsilist 

aktiivsust säilitada. Järgmisel korral suhtuvad nad füsioterapeudi teenusesse juba 

positiivsemalt. Boonuseks pakub asutus klientidele väga soodsate hindadega 

lõõgastavaid protseduure.  

Eakad puudega isikud on väga tihti eemale jäänud aktiivsest elust. Paljud neist elavad 

üksinda ning suhtlevad ümbritseva maailmaga vähe. Juba teoreetikute sõnul sõltub 

inimese heaolu  sotsiaalsete suhete olemasolust. Seega vajab iga inimene enda ümber 

tugevat sotsiaalset võrgustikku.  

Rehe Rehabilitatsioonikeskuses on üheks rehabilitatsiooniteenuse põhieesmärgiks 

leida klientidele sotsiaalne võrgustik, mis aitaks neil paremini eluga toime tulla. 

Praktika on näidanud, et üksi jäänud eakal on iseseisvalt väga raske uut 

suhtlusringkonda leida. Rehabilitatsioonikeskuse spetsialistid tutvustavad eakatele 

klientidele asutusi ja ühinguid, kus nad saaksid vaba aega sisustada ning teistega 

omasugustega suhelda. Samuti kutsutakse esinema päevakeskuste ning ühingute 

esindajaid, et luua veelgi selgem pilt pakutavatest teenustest. Igal nädalal toimub 

kaks-kolm korda Rehe Rehabilitatsioonikeskuses loovtööde-või suhtlusring. Seal 

saavad eakad omavahel paremini tutvuda, kontakte luua ning kogemusi jagada.  

Tagasiside põhjal võib väita, et ühes piirkonnas elavad eakad hakkavad teenuse 

lõppedes tihti omavahel edasi suhtlema ning koos osalema erinevatel üritusel. Eakate 

klientide puhul on see kõige parem tulemus ning meeskond on eesmärgi saavutanud. 

Piisav suhtlusring tagab eakale piisava toimetuleku ning elukvaliteedi paranemise.  

Kuigi eakad vajavad tihtipeale füüsilise aktiivsuse säilitamiseks ka taastusravi ja 

meditsiinilist sekkumist, on siiski olulisem elukvaliteedi säilitamisel sotsiaalne 

võrgustik, kes aitab eakal end vajalikuna tunda ning kutsub esile positiivseid 

emotsioone.  
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3 UURIMISTÖÖ MEETOD, VALIM, KORRALDUS 

Peatükis antakse ülevaade uurimiseesmärkidest, uurimisprobleemi asetusest, 

püstitatud uurimisküsimustest ning metoodikast koos valimi ja uurimistöö etappide 

kirjeldusega. 

3.1 Probleemipüstitus, eesmärk ja uurimisülesanded 

Aasta aastalt on puuetega inimeste arv kasvanud. Puuetega inimesi, kellel on 

määratud puude raskusaste, oli Eestis 2013. aasta lõpu seisuga 137 710 isikut, 

moodustades üle 10 % rahvastikust. Valdavalt on tegemist eakate inimestega – 56% 

kõigist puuetega inimestest on 63-aastased ja vanemad (Statistikaamet, 2014). 

Rahvastiku kiirest vananemisest on saanud ülemaailmne probleem. Kui ühiskonnas on 

eakaid (65+) üle 7%, siis peetakse ühiskonda vananevaks. Eestis on eakaid ca 15,9 % 

elanikkonnast ning ÜRO rahvastikuprognoosi kohaselt võib aastaks 2030 eakas 

elanikkond Eestis moodustada koguni neljandiku. See esitab tervishoiu- ja 

hoolekandesüsteemile täiendavaid nõudeid, kuivõrd toimetulek vananedes kahaneb ja 

kolmas elufaas (normaalne vananemine pensionieas) võib kergesti üle minna 

neljandaks (patoloogiline vananemine ja toimetulek pideva kõrvalabi toel). (Eakad 

inimesed, 2014) 

Iseseisva toimetuleku parandamiseks on puuetega inimeste sotsiaaltoetusi järjest enam 

seostatud rehabiliteerimisega. Puuetega inimeste rehabilitatsiooni eesmärk on õpetada 

inimene tema muutunud olukorras ise võimalikult palju toime tulema. 

Empiirilise uurimuse eesmärgiks oli analüüsida puuetega eakate 

rehabilitatsiooniteenuse vajalikkust  ja olemasolevaid võimalusi ning hinnata klientide 

rahulolu teenusega. 

Eesmärgist tulenevalt püstitas autor   järgmised uurimisülesanded: 

1. Välja selgitada grupi eakate suurimad puudest tulenevad 

toimetulekuprobleemid. 

2. Välja selgitada rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus. 

3. Saada ülevaade rehabilitatsiooniteenuse sobivusest eakatele ning eakate 

ootused teenusele. 
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4. Analüüsida küsitlusgrupi suhtumist elukvaliteedi muutumisse 

rehabilitatsiooniteenuse tulemusena lähtuvalt töö teoreetilisest alusest. 

3.2 Uurimistöö metoodika 

Uurimuses kasutas autor kvalitatiivset uurimismeetodit. Kvalitatiivne meetod sobib 

antud teema uurimiseks hästi, kuna see on suunatud inimeste kogemuste, arusaamade 

ja tõlgenduste mõistmisele ning viiakse läbi uuritavate loomulikus keskkonnas. 

Kvalitatiivset uuringut iseloomustab paindlikkus, erinevate uuringuetappide 

segunemine ning korduv tagasipöördumine juba läbitud etappide juurde (Laherand, 

2008, lk 24). Kvalitatiivsetes uuringutes, kus tegeletakse inimeste isikliku ja 

sotsiaalsete kogemuste uurimise, kirjeldamise ja tõlgendamisega, püütakse mõista 

pigem väikese arvu osalejate maailmavaadet kui kontrollida mingi eelnevalt püstitatud 

hüpoteesi paikapidavust suure valimi kaudu (ibid., lk 20). 

Andmekogumismeetodiks oli poolstruktrueeritud teemaintervjuu. Intervjuudes on küll  

küsismused ettevalmistatud ja teemavaldonnad paika pandud, kuid autoril oli 

võimalus küsimuste järjekorda ning sõnastust muuta. Selline meetod võimaldas 

küsimustele lisaks esitada avatud küsimusi, kui vastus jääb selgusetuks ning vajaks 

täiendamist Intervjuu on ainulaadne andmekogumismeetod, sest siin ollakse 

uuritavaga vahetus keelelises interaktsioonis. (Hirsijärvi, et al., 2010, lk 191) 

Intervjuu eelis teiste andmekogumismeetodite ees on paindlikkus, võimalus 

andmekogumist vastavalt olukorrale ja vastajale reguleerida (Laherand, 2008, lk 177). 

Intervjueeritavate nõusolekul salvestati vestlused diktofoni abil ning hiljem 

transkribeeriti.   

3.3  Andmeanalüüsimeetod 

Andmete analüüsi meetodina kasutas autor sisuanalüüsi. Sarnase tähendusega 

tekstiosad koondatakse vastavate kategooriate alla. Need kategooriad võivad esindada 

nii selgelt välja öeldud kui ka mõista antud sõnumeid. Andmete analüüs algab sellest, 

et tekst (intervjuude protokollid) loetakse korduvalt läbi, et materjali sisse elada ja 

tunnetada tervikut. Seejärel loetakse teksti sõnahaaval, et tuletada koode: esialgu 
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tõstetakse tekstist esile sõnad, mis näivad väljendavat kõige tähtsamaid mõtteid või 

kontseptsioone.  

Seejärel tegi uurija teksti kohta märkmeid, kus ta väljendas oma esimesi muljeid, 

mõtteid, ja arusaama analüüsist. Kui see protsess kordus, tekkisid koodidele 

nimetused, mis hõlmasid rohkem kui ühte võtmemõtet. Need tulevad sageli tekstist 

ning moodustavad esialgse kodeerimisskeemi. Siis ühendati koodid kategooriateks, 

arvestades koodide omavahelisi seoseid. Neid ilmsiks tulnud kategooriaid kasutatakse 

selleks, et korrastada ja rühmitada koodid tähendusrikasteks kogumiteks. Neid võib 

käsitleda alakategooriatena, millest moodustatakse väiksem arv kategooriaid. 

Järgmiseks lõi autor iga kategooria, alakategooria ja koodi definitsioon. Lähtudes 

uurimuse eesmärgist sai kindlaks määrata kategooriate ja alakategooriate vahelisi 

suhteid, toetudes nende koosesinemisele, eelnevusele või järgnevusele. Saadud 

tulemusi sai võrrelda teooriatega (Laherand, 2008, lk 291).  

3.4  Valim ja konfidentsiaalsusprintsiip 

Uurimistöö valimiks oli kuus puudega eakat, kes viibisid rehabilitatsiooniteenusel AS 

AA-LAN rehabilitatsioonikeskuses. Respondentidest kaks olid meessoost ning neli 

naissoost. Kaks respondenti omasid keskmist puuet, kolm rasket ning ühele küsitletule 

oli määratud sügav puue. Uuritavaid intervjueeriti ühe kuu vältel (veebruar 2014). 

Kuna rehabilitatsiooniprotsess toimub viiepäevaste tsüklitena, viidi intervjuud läbi 

viimasel teenusepäeval. Siis said uuritavad analüüsida teenuse tulemust. Et töö 

eesmärke täita, viidi valimiks osutuvate inimestega läbi põhjalikud  intervjuud 

kestvusega 0,5 kuni üks tund. Autor sai vastused küsimustele, millised on klientide 

suurimad puudest tulenevad toimetulekuprobleemid, millist mõju avaldas 

rehabilitatsiooniteenus nende toimetulekule, kuidas nad on rahul teenuse korraldusega  

ning kust nad said infot rehabilitatsiooniteenuse kohta. Samuti said respondendid 

avaldada oma arvamust rehabilitatsioonisüsteemi kohta üldiselt. Lisaks sisaldasid  

intervjuud mitmeid erinevaid küsimusi eakatele nende üldise heaolu ja elukvaliteedi 

näitajate kohta.  

Kvalitatiivse uurimuse läbiviimine andis võimaluse olla uurimise käigus kõige keskel 

ning saada põhjalik ülevaade eakate käitumisest ja suhtumisest teemasse. Samuti said 
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uuritavad anda oma hinnangu sellele, kas teenuse käigus muutus midagi nende 

toimetulekus.  

 

Tabel 1. AS AA-LAN rehabilitatsioonikeskuses teenusel olnud puuetega eakate valim 

 

Respondendi 

tunnus 

Sugu ja vanus Puude raskusaste Intervjuu pikkus 

KL 1 N 80a Raske 38 minutit 

KL 2 M 69a Raske 44 minutit 

KL 3 N 81a Sügav 29 minutit 

KL4 M 72a Keskmine 56 minutit 

KL 5 N 75a Raske 42 minutit 

KL 6 N 83a Keskmine 72 minutit 

 

Uuringutes osalemine oli vabatahtlik ning kõik osalejad jäid anonüümseks. 

Respondendid kodeeriti ning esitatakse tulemustes numbritega. Uurimistulemused 

esitatakse nii, et indiviidid ei ole äratuntavad. Uurija tagab täieliku konfidentsiaalsuse. 

Uurimismaterjali hoitakse nii, et need ei satuks kõrvaliste isikute kätte. 
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4.UURIMISANDMETE ANALÜÜS JA ARUTELU 

Uurimuse analüüsitulemused jaotas autor teemade kaupa plokkidesse, et saada parem 

ülevaade uuringust ning teha järeldusi. Teemad jagunesid kuude suuremasse 

kategooriasse:  

 puudest tulenevad probleemid ja toimetulek nendega; 

 meetodid sotsiaalse aktiivsuse säilitamiseks; 

 puuetega eakate arusaamad ja  ootused rehabilitatsioonil; 

 kliendi kaasatus ja individuaalne lähenemine rehabilitatsiooniteenusel; 

 puuetega eakate rahulolu rehabilitatsiooniteenusega ning elukvaliteedi 

paranemine selle tulemusel. 

4.1  Puudega eakate toimetulek ühiskonnas 

Uurimustöö analüüsist selgub, et eakad tunnevad, et nende elu kvaliteet on seoses 

puudelisusega oluliselt langenud. Raskused iseseisva toimetulekuga seavad olulisi 

piiranguid heaolu saavutamisel. Paljud vastanutest tõid välja, et seoses puudega on 

piiratud nende võimalused osaleda aktiivselt ühiskonna tegevustes. Samuti tõid 

respondendid mitmel korral välja, et neist ei hoolita ning neid ei vajata. See tekitab 

neis meeleolu langust ning tahtmatust midagi teha. 

KL6 /…/  mõnikord on küll kohe nii, et ma ei taha kohe liigutada ka mitte , ma ei 

sööks kah, aga ma pean sööma kuna mul on see diabeet /…/ 

Osad küsitletutest tõid välja, et seoses puudega on nad kaotanud palju tuttavaid, kuna 

ei saa enam piisavalt liikuda. Intervjueeritavad olid arvamusel, et suhtlusvõrgustik 

väheneb ka seoses tööturult lahkumisega. Lihtsam oli neil vastanutel, kes olid elanud 

pikka aega ühes elukohas ning suhtlesid tihedalt naabrite ja kogukonnaga. 

KL5 /…/ teate ma ei taha üksinda minna, kellegagi koos ei ole minna ja üksi ei taha 

/…/ 

Intervjueeritavate jutus oli tunda kurbust, kui nad kirjeldasid oma hetke heaolu. 

Mitmel korral jäi kõlama ütlus nagu poleks neid vanu inimesi kellelegi vaja. Oluliste 

rollida kaotamine seoses vanaduspensionile minekuga või laste kodust 
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eemaldumisega on eakatele raske katsumus. Samuti tõid respondendid välja, et 

ühiskond ei väärtusta eakaid, kuna nad ei panusta enam midagi.  

KL2 /…/ mis see vanainimene ikka enam vajab, kasu pole temast  nagunii enam 

kellelegi, jääb ainult surma oodata  /…/ 

Uurimustulemuste põhjal saab väita, et puuetega eakad ei ole rahul oma 

elukvaliteediga ning nende põhivajadused on tihti rahuldamata. Nad on kaotanud 

olulised rollid oma elus ning sotsiaalsed suhted on vähenenud. Paljud küsitletutest  

peavad põhiliseks põhjuseks heaolu puudumisel tervise halvenemist. Sellest tulenevalt 

kaob iseseisva toimetulek, peab hakkama sõltuma teistest ning sotsiaalne aktiivsus 

väheneb. 

Tänapäeva kiires ühiskonnas on oluline inimese heaolu ja kohanemise seisukohalt 

vaadata tema suhteid ümbritsevate inimestega, leidmaks ressursse paremaks 

toimetulekuks. Edukat vananemist toetavad just head suhted pere ja lähedastega, 

tervislik eluviis ning elu väärtustamine. (Tulva, Viiralt. 2003. Lk 39)  

Uurimustöö intervjuusid analüüsides selgub, et puuetega eakate suurimad puudest 

tulenevad probleemid on seotud füüsilise tervisega. Enim valmistab probleeme 

liikumine ning sellega seoses ka koduste toimetuste tegemine. Vaid ühele 

respondendile oli suurimaks probleemiks kõne. Kuna liikumine on piiratud, ei saa 

paljud eakad piisavalt liikuda ning seeläbi oma vajalikke toimetusi teha. Ühe 

respondendi sõnul peab ta maksma ühele tuttavale, et ta saaks poest vajalikud kaubad 

toodud ning saaks abi koristustöödel.  

KL1 /…/ ja maksan, maksan, et ta  toob vahest poest ….no ma ei saa kõike poest tuua 

– ma ei jõua /…/ 

Uuringutest selgus, et paljudel puuetega eakad kasutavad toimetulekuks väga palju 

oma laste abi. Kuigi enamus küsitlejatest mainisid, et lastel ja lastelastel on väga kiire 

elu ja nad ei taha neid paluda kogu aeg. Siiski tundub, et lapsed aitavad oma 

toimetulekuraskustes vanemaid hea meelega. 

 KL 3 /…/ tütar aitab ka kui midagi vaja sellist rohkemat on vaja siis saab autoga 

käia aga kui me vahetasime korterit siis 2008 aastal, siis oli juba tütrel selline nõue, 

et noh et kõik kauplused oleks lähedal ja bussipeatused lähedal ja esimene korrus ja 

kõik need me saime nagu rahuldatud /…/ 
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KL 4  /…/ noorem poeg on ainuke tugi mul. Ma kiidan ,mul on haruldased lapsed, 

ükskõik mis ma tahan ,kõik ma olen saanud /…/ 

KL5 /…/ Ja mul on tütar, kui ta mu sauna viib, nüüd ma ei tohi minna, siis tütar viib 

mu sinna ja peseb mind puhtaks ja aitab. /…/ 

Intervjuudest võib veel välja lugeda , et kuna puuetega eakatele mõeldud toetused on 

nii väikesed ei ole neil võimalik endale abilist palgata ning osta taastusravi 

protseduure, mis aitaksid liikumist parandada. Riigi poolt pakutavaid teenuseid 

puuetega eakad eriti ei kasuta, vaid üks küsitletavatest kasutas invatakso teenust. 

Tema sõnul saab ta seda teenust vaid  sellepärast, et abikaasa on samuti sügava 

puudega ning kahekesi raske liikuda. Intervjueeritavad mainisid mitmel korral,  et 

KOV ei taha puuetega eakaid aidata. Üks respondent oli ühe korra küsinud hooldaja 

teenust, kuid sellest keelduti.  

 KL3  /…/ siis kui ma ükskord käisin küsimas ja siis kui mul kõige rohkem vaja oli, 

kui  peale operatsiooni, siis sotsiaaltöötaja  käratas mulle ,kohe vihaga käratas teil on 

lapsed, mis te veel tahate saada /…/ 

Samuti rääkis teine respondent, et oli taotlenud koduhooldust teenust, kuid sellest 

keelduti samuti.  

KL1  /…/  ei saa midagi riigilt… tahtsin toetajat või noh abistajat aga ei antud  /…/.   

Üks küsitletu oli aga pettunud, et keskmise puudega inimene ei saa kasutada invatakso 

teenust. Kuna liikumine on raskendatud siis peab ta kauplusest toidu toomisel 

kasutama takso teenust ning selle eest ise tasuma. Uuringust selgus, et puuetega eakad 

on loobunud riigi toetusest ning on veendunud, et peavad ise kuidagi hakkama saama. 

Toimetuleku säilitamiseks ja parandamiseks vajavad nad eelkõige raviteenuseid ja 

sotsiaalse võrgustiku olemasolu. 

Kokkuvõtvalt tuli uuringust välja, et puuetega eakad seostavad oma toimetulekut 

põhiliselt tervislike probleemidega. Tihtipeale ei ole nad suutelised üksi hakkama 

saama ning vajavad kellegi teise abi. Hea meel on tõdeda, et paljudel puuetega eakatel 

on olemas lähivõrgustik, kes neid toetab. Kahjuks on ka neid, kes ei saa lähedaste 

abile loota ja vaevlevad toimetulekuraskustes. Nende eakate elukvaliteet on oluliselt 

langenud. Elukvaliteedi üheks oluliseks indikaatoriks on inimeste endi poolt hinnatud 

tervislik seisund ja füüsiline heaolu. Tervist loetakse nii elukvaliteedi aluseks kui 
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eelduseks. Teiseks oluliseks näitajaks loetakse positiivsete lähisuhete olemasolu ning 

rahuldustpakkuvad suhted kogukonnaga. (Tomasberg, 2011.) 

Ülle Kasepalu on oma doktoritöös välja toonud, et eakate tervise ja elukvaliteedi 

seisukohalt on oluline hoolekande - ja tervishoiuteenuste õigeaegne kättesaadavus. 

„Eakate elukvaliteedi ja toimetuleku parendamise huvides on tarvis tugevdada 

teenusepakkujate poolt sotsiaal- ja tervishoiualast  koostööd, kriitiliselt üle vaadata 

pakutavate teenuste kättesaadavus ja kvaliteet, aga ka uute teenuste 

vajadus.“ (Kasepalu, 2013).  

4.2  Sotsiaalne aktiivsus ja meetodid selle säilitamiseks  

Aastaid on vananemist seostatud kognitiivse, funktsionaalse ja sotsiaalse võimekuse 

alanemisega. Kaotusena on kirjeldatud kognitiivse, funktsionaalse võimekuse 

vähenemist ning liikumisraskusi, mida on sageli seostatud üksilduse, sõltuvuse ja 

sotsiaalse isoleeritusega. (Crellin, 2013) 

Vanemas eas on väga oluline säilitada sotsiaalset aktiivsust, et tunda ennast 

väärtusliku ühiskonna liikmena. Uuringu tulemustest selgus, et puudega eakad 

püüavad võimalikult palju osaleda aktiivsetes tegevustes väljaspool kodu. Siiski on 

puudest tulenevalt suhtlemine jäänud vähemaks. Põhjuseks toodi enim liikumisvõime 

piirangut ning hirmu tervisliku seisundi halvenemise ees väljaspool kodu. 

Vaba aja tegevused 

Uuringus osalenud puuetega eakad tegelesid vabal ajal põhiliselt televiisori vaatamise 

ja käsitöö tegemisega. Toodi välja veel raamatute ning ajalehtede lugemist. 

Intervjueeritavad tõid välja, et seoses nägemise langusega ei saa nad enam nii palju 

lugeda, kui sooviksid. Intervjueeritavad sisustasid oma vaba aega tihti suhtlemiseks 

sõbrannade, tuttavate või pereliikmetega.  

KL 2 /…/ loen, teen käsitööd, vaatan telekat ja siis on mul paar sellist sõbrannat, 

kellega me siis vahel läheme lihtsalt välja istume /…/ 

Üks küsitletutest kirjutas kahte raamatut. Kuna tegemist oli emeriitprofessoriga, siis  

üks teos pidi tulema erialane, teine pooleliolev raamat oli autobiograafiline.  

KL1 /…/ tähendab kaks raamatut on pooleli – üks on minu elu tavalisi ja ebatavalisi 

juhtumisi ja teine on matemaatika kasulikkus /…/.  
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Ta  tõi välja ,et eesmärgistatud tegevus on talle  suureks edasiviivaks jõuks, mille 

nimel toimetulekut säilitada. Ta on püüdnud ka eakaaslasi motiveerida, et need 

leiaksid endale tegevuse, mille nimel edasi pürgida.  

Üks intervjueeritavatest vastas, et pühendab kogu vaba aja  laste-laste hoidmiseks.  

KL 4 /…/ Ei olegi ,vaba aeg oli kunagi, mul nooremas eas ,mul on seitse pool 

lapselast, ma olen neid aidanud töö kõrvalt ja nüüd hakkasin lugema /…/ 

Kõik respondendid püüdsid võimalikult palju iseseisvalt teha majapidamistöid. Kuigi 

raskuste tõstmine ja füüsilist pingutust nõudvatel tegevustel pidi sageli abi paluma, 

saadi suurem osa koduseid töid ise tehtud.  

KL 5 /…/ aga kui oled põlvili ,tahad tolmu võtta ,siis roomad nii kaua kui kusagil 

leiad toe ,kust ülesse tõusta /…/ 

Üldiselt tõid kõik küsitletud välja, et pühendavad meeleldi vaba aega pereliikmetele ja 

lastelastele. Siiski oli märgata kurbust nende intervjueeritavate jutust, kellel lapsed ja 

lapselapsed elasid kaugel ning kohtuti harva. Küsitletutest positiivsema meeleoluga 

olid need, kes tundsid ennast kuhugi kuuluvat. Oli siis tegemist vanavanema, abikaasa 

või mõne ühingu liikme rolliga.  

Eakatele on väga oluline, et nad ei jääks üksi ning tunneksid, et neid on kellelegi vaja.  

Uuringutest on välja tulnud, et sotsiaalsed suhted vähendavad haigestumust ja 

suremust ning toetav keskkond, sotsiaalsed sidemed ja teiste abi on olulisteks 

faktoriteks iseseisvuse  säilitamisel (Bosworth, Schaie 1997). Üksildasi inimesi 

iseloomustavad harvem sellised tegevused nagu treening, tervislik toitumine ja 

lõõgastumine ning  ravimite õige annustamine  ja arstivisiidid, mis võivad põhjustada 

tervise halvenemist (de Jong Gierveld jt,  2006, lk 491).  
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Huviringid ja organiseeritud tegevus 

Uurimistulemused näitasid, et puuetega eakad vajavad väga häid ja toetavaid 

sotsiaalseid suhteid ja huvitegevusi, mis neile naudingut pakuvad. Enamik 

küsitlejatest võtsid osa mõnest aktiivsest tegevusest või organisatsiooni tööst. Kõige 

rohkem osaleti pensionäride klubi või puuetega inimeste koja üritustel. Üks küsitletu 

osales tänu abikaasa haigusele Sclerosis Multiplex`i Ühingu tegemistes. Nii sai ta 

vabatahtlikuna anda panuse ka ühiskonda. Päevakeskuse teenust kasutati väga vähe. 

Põhjuseks toodi välja päevakeskuste kehv asukoht ning ebahuvitavad tegevused. Üks 

küsitletutest tõi takistuseks asjaolu, et pole kellegagi koos minna. Küsitlusest ilmnes, 

et rehabilitatsiooniteenusel olles on kliendid saanud palju uusi tutvusi ja 

informatsiooni tegevuste kohta, millega oma aega väärtuslikult sisustada. 

KL6 / …/ üksi ei hakka ju minema ja mul polnud noh sellist inimest kellega koos käia 

/…/ aga nüüd käime koos seal /…/ 

Kaks küsitletut osalesid kogukonna poolt loodud grupis. Ühe piirkonna eakad olid 

moodustanud sõpruskonna ning kord nädalas käidi üksteisel külas ning koos külastati 

vahel teatrit või kontserte. Nad rääkisid väga entusiastlikult ja huviga oma tegevustest 

ning väljendasid suurt rahulolu sellise sõpruskonna olemasolust. 

 KL5  //…/  käime koos iga kuu ,saame dopingud, saame iga üks südamelt rääkida, 

joome kohvi /…/ 

Üks küsitletutest tõi välje, et pärast koondamist ja tööturult lahkumist on tema 

sotsiaalne aktiivsus tunduvalt vähenenud. Ta elas seda raskelt üle ning  selle 

tulemusena on tema tervis palju halvenenud. Ta mainib, et raske on leida huvi mingi 

tegevuse vastu.  

KL2 /…/ muidugi tookord, kui ma koju jäin, pidin jääma – sest mind koondati ära, 

siis oli see küll alguses niisugune päris, päris kõva šokk, see oli veel nagu vastu talve 

ka /…/ 

Uuringus osalejad suhtlesid igapäevaselt mõne sõbranna, sugulase või tuttavaga. Nad 

tõid välja, et ei suudaks elada üksinduses. Peamiselt suheldakse telefoni teel ja kokku 

saamisel näost näkku. Ainult üks intervjueeritav kuuest kasutas arvutit 

suhtlemisvahendina. Teised respondendid ei oska seda kasutada ning neile pole ka 
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pakutud koolitust selleks. Siiski olid nad veendumusel, et arvuti abil oleks neil 

võimalus kodust liikumata suhelda. 

KL1 /…/ Sõbrannadega saame kokku ja siis saadame meile ja meilide kaudu ja siis 

käib kodu leht /…/ 

Tänaseks on sotsiaalvõrgustikud ja e-post rutiinsed meetodid, mis võimaldavad 

inimestega suhelda kodunt väljumata. Nende võimaluste rakendamine soodustab 

eakate suhtevõrgustike ja kontaktide säilimist ja laienemist. Uute tehnoloogiate 

kasutamine psühhosotsiaalsetes sekkumistes on paljutõotav võimalus. Eakatele 

mõeldud interneti koolitusprogrammid aitavad suurendada suhtlemisvõimalusi ja 

iseseisvat toimetulekut. (Crellin, 2013) 

Respondendid on arvamusel, et  nad võtaksid  tunduvalt rohkem osa aktiivsetest 

tegevustest, kui liikumine seda võimaldaks. Sageli ei suuda nad tervislikel põhjustel 

kodust välja minna ning kardavad, et ei jõua pikalt kodust eemal olla. Samas olid nad 

arvamusel, et kui keegi kutsub siis sageli ikka minnaks. Üksteist motiveerides on 

lihtsam sotsiaaset aktiivsust säilitada.  

Eakatele on väga oluline toimetuleku säilitamiseks suhtlemine ja huvitegevus. F. 

Riemann (1990) on oma raamatus  öelnud „ Selle asemel, et arstid panevad ainult 

meditsiinilisi diagnoose,  peaks aga lähemalt pärima patsiendi elutingimuste ja eluviisi 

kohta, siit ehk selguks, miks ta vananeb nii noorelt; süüdi on tegelikult tegevusetus, 

huvipuudus, üksildus“. 

San Diego ülikooli professor Jo Ellen Pattensen on öelnud, et eakatele, kes 

kannatavad sageli üksinduse, isoleerituse ja eesmärkide kadumise tõttu, suudab 

perekonna tugi pakkuda seda, mida ei suuda ükski teine teenus ega tugirühm – 

kiindumussuhteid ja sidemete järjepidevust. 

Eduka vananemise üks tähtsamaid tingimusi on kehaline aktiivsus igas eas. Üksinduse 

vältimiseks on eakatele oluline mitmesuguste sotsiaalsete suhtlemise vormide 

olemasolu. Kohalike omavalitsuste kohustuseks peaks olema kogukonnasisese 

siduvuse suurendamiseks luua kooskäimiskohti. (Velberg, 2008, lk 114) Kahjuks ei 

paku eakate Päevakeskused puuetega eakale piisavalt huvi ning ei motiveeri neid seal 

osalema. 
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4.3  Puuetega eakate arusaamad ja ootused rehabilitatsiooniteenusel 

Rehabilitatsioon on eakate puhul isiku iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse aktiivsuse 

soodustamine (PITRAII). Rehabilitatsiooniteenus peaks aitama puudega eakal 

omandada oskusi ja võtteid, et säilitada ja võimalusel parandada iseseisvat 

toimetulekut. iseseisvat toimetulekut.  

Intervjueeritavate arvamused rehabilitatsiooni mõistest on väga erinevad. Pooled 

küsitletutest samastavad seda endiselt taastusraviga. Nad on pettunud, et enam ei saa 

taastusraviprotseduure nii palju, kui aastaid tagasi. Intervjuude põhjal tuleb välja, et 

kuna mõned aastad tagasi oligi rehabilitatsiooniteenus põhimõtteliselt sama mis 

taastusravi ja seda osutati sanatooriumites, siis ei mõista nad selle sotsiaalset 

tähendust. 

KL2 /…/  alguses kui ma hakkasin käima noh siis ta oli tõesti mingi taastusravi ja 

võtsid igasuguseid protseduure sai aga see mis praegu – minu jaoks oli eelmine aasta 

ikka täielik üllatus /…/ 

KL 3 /…/ no see aeg kui mina esimest korda tulin oli ta tõesti sama mis minna lihtsalt 

oma raha eest ka tuusikuga sanatooriumi /…/ 

Teine pool  respondentidest  toob välja, et see on toetav teenus. Nende  arvates on see 

siiski sotsiaalne teenus ja vajalik iseseisvuse säilitamiseks. Need vastanud  seostavad 

rehabilitatsiooni iseseisva toimetuleku toetamisega. Sageli piisab sellest, kui keegi ära 

kuulab. Rehabilitatsiooniteenusel suhtutakse respondentide sõnul neisse väga hästi ja 

antakse häid soovitusi iseseisvateks tegevusteks.  Kuigi siiski jääb  kõigi vastanute 

seas kõlama märksõna „tervis“. 

KL1 /…/  noh millegi toetamine,  jah, kes on ikka vanad ja haiged neid on vaja 

toetada kuidagi /…/  

KL3 /…/ Oma tervise leevendamiseks, et ma toime tuleksin ,et ma iseseisvalt toime 

tuleksin,ma ei taha teiste abi /…/  

KL 4 /…/ see on tasuta muidugi, siin antakse nõuandeid võimlemiseks ja öeldakse 

mida keegi võib-olla teeb edasi kodus, eks ta ikka neid näpunäiteid annab /…/ 

Kokkuvõtteks võib öelda, et respondendid ei ole päris täpselt aru saanud  

rehabilitatsiooniteenuse sisust. Seda samastatakse taastusraviga ning seetõttu tekitab 
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pahameelt füsioterapeudi teenuse piirmäär. Kõik intervjueeritavad olid 

rehabilitatsiooniteenust kasutanud mitmeid aastaid. Võrreldes varasemaga on 

rehabilitatsiooniteenuse sisu väga palju muutunud – teenus on läinud sotsiaalseks ning 

taastusravi osutamine selle raames on keelatud. Küsitlusest ilmneb küll asjaolu, et 

sotsiaalteenus on toimetulekuks vajalik, kuid kliendid sooviksid ikka raviteenuseid.  

Eakal kliendil on raske kohaneda pideva muutusega ning kuna raviteenused pakuvad 

kõige rohkem tajutavat enesetunde muutust, siis peavad nad seda kõige tähtsamaks 

elukvaliteedi määrajaks. 

Info  rehabilitatsiooniteenuse kohta  ja probleemid teenusele saamisega  

Küsitlusest selgus, et respondendid on saanud esmase info rehabilitatsiooniteenusest 

kas perearsti käest või tuttavatelt. Kõige sagedamini liigub info nende kaudu, kes on 

juba teenust kasutanud. Samuti soovitakse asutusi üksteisele.  

KL4 /…/ Ma täpselt ei mäleta aga ma arvan ,et meie majas ühe naabri käest võib olla, 

arst muidugi peab kirjutama ,niisuguse raamatu ,mis peab ära täitma /…/ 

KL3 /…/ keegi tuttavatest rääkis, jah see kes oli ennem ise käinud /…/ 

KL1 /…/ Oli minu tuttav arst ja tema rääkis, rääkis otse sellest teenusest ja sellest, et 

mul on neid vaja,ja et on selline võimalus olemas /…/ 

Ükski intervjueeritavatest ei ole puude määramisel saanud infot sellest, mis teenuseid 

puuetega inimestele pakutakse. Samuti toovad kõik uuringus osalejad välja, et 

pensioniametist suunamiskirja väljastamisel ei selgitata teenindajad teenuse sisu ega 

võimalusi. Respondendid tõid välja, et info süsteemi muutuste kohta  selgub 

rehabilitatsiooniasutuses koha peal. Mitmel korral mainiti, et nad poleks hakanud 

teenust taotlemagi, kui oleksid teadnud toimunud muudatustest.  

KL2 /…/ ei selgitata üldse, täidad selle ära selle avalduse , noh möödunud aastal ma 

isegi ei läinud sinna kohale, ma täitsin ära ja saatsin postiga lihtsalt sinna, sest ma 

teadsin , et sealt mulle midagi paremat ega harvemat ei tule vastust /…/ 

KL4 /…/ aga võib olla nad ei teagi, kust ma tean ja võib olla kui lähed küsima ,nad ei 

teagi /…/ 

Kuigi Pensioniamet väljastab koos suunamiskirjaga isikule infolehe 

rehabilitatsiooniteenuse sisust ning teenustest, mida osutatakse, ei olnud ükski 

küsitletud osalejatest seda lugenud. Intervjueeritavad isegi ei teadnud, et see infoleht 
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on suunamiskirja juures. Küll olid kõik vastanutest lugenud rehabilitatsiooniasutuste 

nimekirja, mis samuti suunamiskirjaga koos tuleb.  

KL6 /…/ ja isegi ma – ma praegu mõtlen, et ma isegi kui see suunamiskiri tuli, ma 

isegi ei näinud seda /…/ 

Uuringus osalenud tõid välja, et puuetega eakad saavad informatsiooni pakutavatest 

teenustest sõpradelt ja tuttavatelt. Väideti, et sarnase saatusega inimeste arvamusi ja 

kogemusi võetakse tõsisemalt, kui ametnikke, kes ei tea asjast midagi.  Vastanute  

väitel ei selgitata Pensioniametis teenuste sisu ning ei anta soovitusi asutuse 

valimiseks. Samuti selgus, et perearstid on olnud põhiliselt need, kes soovitavad oma 

patsientidele kasutada rehabilitatsiooniteenust. Järelikult ei ole ka arstid kursis 

rehabilitatsioonisüsteemi muudatustega, kuna soovitavad just taastusravi eesmärgil  

teenusele minna. 

Uuringus osalejad tõid välja, et rehabilitatsiooniteenusele on väga pikad järjekorrad 

ning seetõttu pole võimalik igal aastal teenust kasutada. Kaks vastanut kuuest ütles, et 

vaatamata pikkadele järjekordadele on nad saanud katkematut teenust igal aastal. Nad 

on pidanud valima asutuse, kus järjekord lühem, mitte oma esimese eelistuse.  Teised 

vastanutest on soovinud saada rehabilitatsiooniteenust kindlates asutustes ning 

seetõttu ka pidanud pikalt ootama.  

KL1 /…/ Olid jah pikalt kinni, pikad järjekorrad ja kuskil nagu ei olnud kohta/…/ 

KL3 /…/ aga Värskas öeldi ,et sellel aastal me järjekorda ei pane, helistage järgmisel 

aastal ja järgmisel aastal ,et me järjekorda ei pane, et meil on täis. Ja siis jäi mitu 

aastat niimoodi vahele /…/ 

KL5 /…/ ükskord oli ,ma ajasin, et lähen Saaremaale. Saaremaa ütles nii ilusasti ,et 

meie mandrirahvast ei võta ,meil on oma rahvas /…/ 

Kokkuvõtteks võib järeldada, et rehabilitatsiooniteenuse kohta jagatakse väga vähe 

informatsiooni ning järjekorrad teenusele saamiseks on pikad. Klientidele ei ole 

ametnike poolt selgitatud teenuse sisu ning seetõttu on tekkinud ebareaalsed ootused 

ja pettumus. Sageli soovitavad perearstid oma patsientidele taastusravi eesmärgil 

kasutada rehabilitatsiooniteenust, teadmata selle tegelikku sisu. 
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Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on osapooltele (teenuse osutajad, kliendid, 

Sotsiaalministeerium, puuetega inimeste organisatsioonid) ebaselge, ootused 

teenusele ja 

arusaamad rehabilitatsioonist on väga erinevad. Eakate ja krooniliste haigete 

taastusravi kättesaadavus on puudulik, mistõttu on tekkinud surve asendusena 

rehabilitatsiooniteenusele. (PITRAII) 

Puuetega eakad  rehabilitatsiooniteenusel 

Uuringu tulemuste põhjal saab väita, et puuetega eakad kasutavad 

rehabilitatsiooniteenuse jooksul enim füsioterapeudi teenust. Enamus küsitletutest on 

muidugi pettunud, et füsioterapeudi teenuse sisu on aastatega muutunud ning seatud 

piirmäärad. Samuti teeb  pahameelt taastusraviprotseduuride keelustamine.  Kõik 

küsitletutest olid kasutanud rehabilitatsiooniteenust 3-6 korda ning võrreldes esimeste 

kordadega on teenus palju muutunud.  

KL2 /…/ alguses kui ma hakkasin käima noh siis ta oli tõesti mingi taastusravi ja 

võtsid igasuguseid protseduure sai aga see mis praegu – minu jaoks oli eelmine aasta 

ikka täielik üllatus, ilma rahata mitte midagi /…/ 

KL4 /…/ see oli nagu taastusravi, summa riigi poolt on ette nähtud /…/ 

Intervjueeritavad olid väga pahased, et sellised muudatused on tehtud. Nad kõik 

väitsid, et valivad teenuse kasutamiseks  asutused, kus saab taastusravi protseduure ise 

juurde osta. Kuigi üldjuhul jäi kõlama, et eakatel on väikesed sissetulekud ning 

materiaalne olukord kehv, on nad nõus tervise nimel endasse investeerima. Samas 

tunnistati, et neile on järjest rohkem selgitatud rehabilitatsiooni eesmärki ning 

füsioterapeudi teenuse sisu. Siiski on raske sellega  leppida. Küsitletud olid 

veendunud, et passiivsed tegevused nagu raviprotseduurid  on sama tähtsad, kui 

aktiivsed.  

KL6 /…/ kes see oskab mulle midagi nõu anda no ütleme nii, kui ma ennast ise aidata 

ei oska, no kuidas see teine inimene annab mulle nõu, on ju nii /…/ 

Leidus ka üks vastanu, kes sai aru, et ise rehabilitatsioonil peab ise aktiivselt osalema.  

KL5/…/ inimene peab enda eest ikka ise ka  hoolitsema, see on tore ,et see on loodud 

/…/ 



 

 

40 

 

Küsitletutest paljud ei olnud  varasematel aastatel kasutanud nõustamisteenuseid, kuid 

viimastel aastatel on seda tegema hakatud. Intervjueeritavad tõid välja, et eelnevatel 

aastatel pole rehabilitatsiooniteenusel pakutudki psühholoogi, sotsiaaltöötaja ja 

tegevusterapeudi teenust. Kuna küsitletutel on valdavalt põhiprobleemiks 

toimetulekul füüsilised vaevused, siis ei mõistnud nad nõustamisteenuse vajadust. 

Pooled respondentidest tunnistasid aga, et on saanud palju emotsionaalset  ja 

vajalikku tuge nõustamisest. Psühholoogi teenust kasutas siiski ainult kaks küsitletut.  

KL5 /…/ mina olen saanud, ma olen kasutanud, oli selline seisukord, kui mul see 

mees haige oli, ma olin endast väga halval seisukorras ja siis oli vaja seda ja see 

nagu aitas mind /…/ 

Sotsiaaltöötaja tähtsust on hakatud rohkem hindama. Küsitletud tõid välja, et seadused 

on pidavas muutumises ning selle tõttu saab sotsiaaltöötajalt head nõu, kuhu võiks 

probleemide puhul pöörduda. Intervjuudest tuli välja, et puuetega eakad ei tea, mis 

võimalused on neil hooldaja või abivahendi vajadusel. Infot saadakse juhul, kui keegi 

suhtlusringkonnast on mingit teenust saanud ja seda rääkinud. Samuti ei teata 

kogukonnas asuvaid asutusi ja organisatsioone, mille tegevustest osa võtta.  

KL2 / …/ kindlasti on nendele vanematele inimestele vaja mõningaid asju sihukesi, 

sest ega minagi siin paari asja mida ma siin kuulsin mida ei olegi ei tea selles 

sotsiaalliinis /…/ 

KL3 /…/ et mõnda asja ikkagi küsid või kuidas nagu sots töötaja räägib mõnest asjast 

siis isegi sellele saad siis nagu küsimusega küsida, mida see kujutab endast et 

kindlasti on vaja /…/ 

Uuringu tulemusena selgus, et AS AA-LAN i rehabilitatsioonikeskuses uuendusena 

pakkuma hakatud loovtegevused meeldisid klientidele väga. Kaks korda nädalas 

toimuv suhtlusring, ühel õhtul lõõgastusteraapia ning ühel päeval läbi viidud käelised  

tegevused  olid eakate seas tunnustust saanud. Intervjueeritavad tõid välja, et sellised 

loomingulised tegevused aitavad rohkem enda sisse vaadata ning leida võimalusi 

lõõgastamiseks. Samas liitis see ka teenusel olnud kliente ning loodi rohkem uusi 

tutvusi. Huvitavad inimesed, kes käivad oma organisatsioone tutvustamas on veenvad 

ning selle tulemusena endale uusi liikmeid värvanud. 

Loovuse uurija ja humanistliku psühholoogia klassik A. Maslow on väitnud, et loovus 

võrdub tervis. Looming aitab meil eluprobleemidega hõlpsamini hakkama saada ja 
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terve olla. Mineviku materjali ning tajumaailma kombineerides loob inimene enesele 

tähenduste välja, mis aitab kogetut läbi töötada ja toimunus selgusele jõuda, uuega 

kohaneda ning ammu kogetud uudses valguses näha. (Elenurm, Kamel, Kidron, 

Rüütel, Teiverlaur, Traat, 1997) 

KL1 /…/ siis räägiti, mis keegi ootab ja tutvustati üksteist, kes kust kohast jam is teeb 

/…/ 

KL2 /…/ teine asi muidugi see loovtegevus, mis ta praegu viib läbi see on sihuke hästi 

hea ja hästi põnev /…/ oli see, et selle Karlova linnaosa naisi on nii palju siin /…/ 

nendega suhtlemine on hoopiski  teist sugusem, kui muidu /…/ 

KL1 /…/ ükskord me isegi joonistasime, tähendab neid tegime neid kaarte, seal 

kleepisime ja liivaga tegime ja see oli väga huvitav /…/ 

Ainult üks intervjueeritav kuuest ei kasutanud grupitegevusi ning ei tundnud nende 

vastu huvi.  

KL5 /…/ ei ole osalenud loovtegevustes ja suhtlusringides, me suhtleme seal toas 

omavahel /…/  

Uurimustulemused näitasid, et puuetega eakad saavad rehabilitatsiooniteenusel olles 

lisaks ettenähtud teenustele veel vaimset tuge teistelt teenusel olijatelt. Omavahel 

jagatakse kogemusi ning sõlmitakse uusi tutvusi. Samuti tuli välja, et keskkonna 

muutus mõjub eakatel hästi.  

KL2 /…/ ikkagi see on see on teine miljöö kuhu sa välja tuled sa saad suhelda, sa 

saad infot ja saad nagu iseendale mingil määral selle viis päeva pühendada /…/ 

KL1 /…/ sa oled tõesti siin ja saad natukene puhata või mis iganes ja just see, et see 

suhtlus ja info mis tuleb ikkagi /…/ 

KL3 /…/ sa saad infot teistega jagada ,üksi on üksi aga teistega siin koos /…/ 

Kokkuvõtteks võib öelda, et puuetega eakad kasutavad rehabilitatsiooniteenusel enim 

füsiterapeudi teenust. Lisaks ostavad kliendid endale teenuse jooksul juurde 

võimaluse piires taastusravi protseduure.  Suhteliselt palju võetakse grupitegevustest. 

Individuaalsest nõustamisteenusest ei olda väga huvitatud.  

Intervjuude põhjal saab väita, et puuetega inimesed kasutavad rehabilitatsiooniteenust 

pigem tavapärasest keskkonnast väljumiseks, rutiinist eemaldumiseks, uute tutvuste 
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leidmiseks ning puhkamiseks. Kõik küsitletutest kasutasid omaosalusega lõõgastavaid 

taastusraviprotseduure rehabilitatsiooniteenuse jooksul ning mainisid neid teenuse 

osana. Respondentide väitel aitab rehabilitatsiooniteenus nende elukvaliteeti paranda. 

Kogemuste jagamisel saadav enesekindlus ja motivatsioon tegutseda paneb tegutsema 

ka teenuse lõppedes. 

4.4  Kliendi kaasatus ja individuaalne lähenemine rehabilitatsiooniteenusel 

Küsitlusel selgus, et kliendid tunnevad rehabilitatsiooniteenusel olles enda kaasatust 

protsessis ning individuaalset lähenemist. Intervjueeritavad tõid välja, et 

rehabilitatsiooniteenusele tulles saavad nad koostöös spetsialistidega püstitada ise 

endale eesmärgid ning tegevuskava nende saavutamiseks. Neisse suhtutakse hästi 

ning arvestatakse kliendi eripäradega.   

KL1 /…/ et pole nagu massi vaid võetakse individuaalselt, võetakse  kui klient ja 

tegeletakse meiega /…/ 

KL2 /…/ Jah, et  kõik aitavad, kõik suhtuvad inimlikult ei ole sihukest, et vaadatakse 

sulle no mida sa tahad või kes sa oled või  ja see on meeldiv /…/ 

KL5 /…/ ei ole olnud probleeme ,et midagi otsustatakse selja taga, ei ole sellist asja 

olnud ennem on vastupidi ,algul ei saanud igast asjast aru /…/ 

Respondendid toovad siingi välja, et tervishoiuteenused peaksid olema samuti 

rehabilitatsiooniteenuse osana. Füsioterapeudid koostavad küll individuaalsed 

liikumiskavad ning juhendavad neid täitma, kuid sageli oleks vajalik toetava 

teenusena kaasata taastusravi. Samuti on küsitletud arusaamisel, et teenused on 

piiratud väheste rahaliste vahendite pärast.  

KL4 /…/ ma arvan ,et  riik või seadus ei tohiks neid rahasid nii kokku tõmmata, et 

inimesed saaksid neid teenuseid ikka rohkem /…/ 

Kokkuvõtteks saab väita, et kliendile meeldib, kui talle lähenetakse individuaalselt 

ning tema probleemiga tegeletakse. Vastanud tõid välja, et neid kuulatakse siin alati ja 

teinekord pole rohkem vajagi. Samas mainiti ka  grupitöö positiivset mõju, kuid siiski 

tunnevad küsitletud enda kaasatust paremini individuaalsel tööl. Selline lähenemine 

rehabilitatsiooniteenusel aitab klientidel paremini mõista enda probleeme ning leida 

ressursse nende lahendamiseks. Küsitletud olid arvamusel, et rehabilitatsiooniteenusel 
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võetakse nende probleeme tõsiselt, mitte ei üldistata. AS AA-LAN-is osutatakse 

rehabilitatsiooniteenust juhtumikorralduse meetodil ning see tagabki individuaaltöö 

konkreetse kliendi ja tema probleemiga. Weil ja Karls (1985) on defineerinud, et oma 

põhiolemuselt on juhtumikorraldus teenuste koordineerimise ja osutamise protsess, 

mille eesmärk on kliendile tagada individualiseeritud abi, mis lõppkokkuvõttes tooks 

kaasa ressursside efektiivsema kasutuse. (Juhtumikorralduse käsiraamat, 2006)  

4.5  Rahulolu ja elukvaliteedi muutus rehabilitatsiooniteenus tulemusena 

Puuetega eakatel puudub sageli subjektiivne heaolu – nad on muutunud sotsiaalselt 

väheaktiivseks ning seeläbi kaotanud optimismi. Nad tunnevad, et pole enam 

ühiskonnale vajalikud ning seda peegeldab ka meie toetuste ja teenuste süsteem.  

Uuringu tulemustest saab välja lugeda, et vaatamata suurtele ootustele on  puuetega 

eakad siiski  üldjuhul rahul rehabilitatsiooniteenusega. Küsitletute arvates võiks olla 

rohkem füsioterapeudi teenust ning taastusravi peaks samuti olema 

rehabilitatsiooniteenuse osa.  

KL2 /…/ ikkagi jään ma oma arvamuse juurde, et on neid massaaže ja igasuguseid 

neid raviteenuseid on vaja, see on täielikult vale, et ei ole ravi ja see ei kuulu ravi alla, 

muidugi kuulub, kindlasti kohe /…/ 

Respondendid tõid välja, et teenuse aega on liiga lühike ning pikkade järjekordade 

tulemusena ei ole jätkusuutlik. Teenuse lõppedes kestavad tulemused lühikest aega 

ning kuna pikkade järjekordade tõttu pole lootust vajadusel uuesti teenust saada, siis 

kaob tulemuse efektiivsus. 

KL5/…/ olgugi et see aeg on nii lühike aga see on ikka suur asi, mingiks ajaks aitab 

/…/ 

KL4 /…/ Teine keskkond on väga tore, toredad inimesed ümberringi, see nädal aega 

läheb nagu lennates, see aeg võik pikem olla /…/ 

Küsitluses osaletutest pooled väitsid, et rehabilitatsiooniteenus on nende elukvaliteeti 

parandanud. Nad on saanud head soovitused ja praktilised õpetused iseseisvaks 

jätkamiseks. Uued tutvused ja kogemuste jagamine aitab motivatsiooni tegutseda 

säilitada. Üks  respondentidest väitis aga, et teenuse lõppedes kaob motivatsioon 

iseseisvalt tegutseda üsna ruttu.  
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KL3 /…/ siis üks noormees kirjutas mulle üles kõik kuidas ma võimlema pean ja aga 

noh see on see ,et inimene läheb mugavaks ja jätad selle tegemata kui tunned end 

hästi, ah ma jätan selle täna tegemata, vot sellist püsivust mul ole /…/ 

Küsitlusest selgus, et puuetega eakad saavad rehabilitatsiooniteenusel olles võimaluse 

teiste omasugustega suhelda ning kontakte vahetada. Samuti tõid intervjueeritavad 

välja, et keskkonna vahetus mõjub neile väga hästi. Paljud puuetega eakatel ei ole 

võimalik osaleda aktiivsetes tegevustes väljaspool kodu ning seega ei saa nad piisavalt 

suhelda. Rehabilitatsiooniteenusel olles on nad saanud sotsiaaltöötajatelt ja 

psühholoogilt nõuandeid ja ideid, kuidas ennast aktiivsem olla ning kuuluvustunnet 

säilitada.  

KL4 /…/ suhelda saab teistega ja ikka kuuled mis kellelgi viga on ,tead ennast 

rohkem hoida, et oma niisugust probleemi ei tuleks /…/ 

Vanuse kasvades suureneb ka üldine sotsiaalse tõrjutuse risk, kuna pere ja 

tugivõrgustiku osa inimese igapäevaelus väheneb: lapsed kasvavad suureks ja 

hakkavad omaette elama,  mõju võivad avaldada isikliku elu negatiivsed sündmused 

(nt perekonna purunemine, abikaasa surm). Samuti võib sotsiaalse isolatsiooni ja 

tõrjutuse oht suureneda tervislikel põhjustel – terviseseisundi tõttu loobutakse üha 

enam aktiivsest osalusest kogukonna tegevustes, samuti vähenevad ressursid teiste 

mitterahaliseks abistamiseks (Kutsar ja Trumm, 2010, lk 138).  

Uuringust selgus, et puuetega eakad tunnevad ennast sageli teiste ühiskonna liikmete 

poolt tõrjutuna. Küsitletud olid siiski enamuses tänulikud, et neile nii paljugi riigi 

poolt antakse. Intervjuudest jäid kõlama positiivsed tunded, et neisse 

rehabilitatsiooniteenusel nii hästi suhtutakse. Küsitletutest enamik oli veendumusel, et 

eakat ühiskonnas eriti ei väärtustata. Seega on individuaalne lähenemine, kuulamine, 

tähelepanu ning huvi eakate probleemide vastu neile väga meeldiv.  
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 KOKKUVÕTE 

Eesti rahvastik vananeb kiiresti. Kuna sündimus väheneb pidevalt võib mõnekümne 

aasta pärast eakas elanikkond moodustada neljandiku meie ühiskonnast. (Eakad 

inimesed, 2014) 

Puuetega inimesi, kellel on määratud puude raskusaste, oli Eestis 2013. aasta lõpu 

seisuga 137 710 isikut, moodustades üle 10 % rahvastikust. Valdavalt on tegemist 

eakate inimestega – 56% kõigist puuetega inimestest on 63-aastased ja vanemad. 

(Statistikaamet, 2014) 

 Kõik nad vajavad kõrvalabi või juhendamist toimetuleku säilitamiseks. 

Mida rohkem on ühiskonnas endaga toime tulevaid eakaid inimesi, seda vähem on 

riigil kulutusi. Seepärast on oluline püüda eakate toimetulekuvõimet toetada. Meie 

riigi eakatepoliitika eesmärgid on suunatud eakate aktiivsuse säilitamisele.  Oluline on 

eakatele inimestele igakülgsete võimaluste loomine aktiivseks eluks – töötamiseks, 

enesetäiendamiseks, oma huvialadega tegelemiseks, vaba aja veetmiseks, kultuuri- ja 

ühiskonnaelus osalemiseks. (ibid.) 

Uurimustöö teemaks oli  rehabilitatsiooniteenus puuetega eakatele. Autor valis teema, 

kuna töötab ise rehabilitatsioonikeskuse ning suurim sihtgrupp klientidest selles 

asutuses on puuetega eakad. Pideva rehabilitatsiooniteenuse arendamise käigus on 

püstitatud küsimus, kas puuetega eakad üldse vajavad rehabilitatsiooni toimetuleku 

säilitamiseks või piisab neile teistest sotsiaalteenustest.  

Käesolevas uurimustöös otsis autor vastuseid küsimustele, kas rehabilitatsiooniteenus 

on vajalik eakatele heaolu parandamiseks ning kuidas puuetega eakad ise hindavad 

selle teenuse tulemuslikkust. Samuti püüdis autor leida rehabilitatsiooniteenuse 

tulemuslikkust ülesandekeskse individuaaltöö meetodil. Uurimuse käigus käsitleti 

veel  valdkondi, mis olid seotud vaba aja veetmisega ning aktiivsete tegevuste 

võimalustest eakatele. Samuti uuriti informatsiooni kättesaadavust sotsiaalteenustest 

ning vastavusest tegelikkusele. 

Uurimuse aluseks võeti Erik Allardi heaoluteooria, mille kohaselt on sotsiaalsed 

suhted, ühtekuuluvus, eneseteostuse võimalused ja sotsiaalse identiteedi kujunemine 

heaolu iseloomustavad mõõdikud. Allard peab eelkõige tähtsaks isiku subjektiivset 

heaolu. Selle tunnusteks on õnnelikkus ja optimism. 
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Samuti toetus autor ülesandekeskse individuaaltöö teooriale. Meie praeguse 

rehabilitatsioonisüsteemis saab klient teenust üks kord aastas lühikese perioodi vältel, 

seega ülesandekeskse individuaaltööteooria kohaselt on see efektiivsem, kui 

pikaajaline vähem fokuseeritud tegevus.  

Uurimusitöö eesmärgiks oli analüüsida puuetega eakate rehabilitatsiooniteenuse 

vajadust ja olemasolevaid võimalusi ning hinnata klientide  rahulolu teenusega. 

Uurimus viidi läbi AS AA-LAN rehabilitatsioonikeskuses käesoleva aasta veebruaris. 

Uurimustöö valimiks oli 6 rehabilitatsiooniteenusel viibivat puudega eakat. Küsitlused 

toimusid viiepäevase rehabilitatsiooniteenuse tsükli viimasel päeval, et respondendid 

saaksid anda hinnangu teenuse tulemustele. Andmed analüüsiti sisuanalüüsi meetodil.  

Uurimustulemusi analüüsides jõudis autor antud järeldustele: 

 rehabilitatsiooniteenus on vajalik eakate toimetuleku toetuseks;  

 peamised puudest tulenevad probleemid eakate klientide toimetulekus on 

seotud tervislike põhjustega; 

 puuetega eakad kogevad sageli negatiivset suhtumist ametnike poolt;  

 informatsioon pakutavatest teenustest ei ole kättesaadav ; 

 rehabilitatsiooniteenuse sisu ei ole puuetega eakale selge ning ei vasta nende 

ootustele;  

 puuetega eakad ei pea nõustamisteenuseid vajalikuks toimetuleku 

parandamisel; 

 loovtegevused sotsiaaltöö osana on eakatele meeldivad ja vajalikud; 

 keskkonnavahetus ja teistega kogemuste vahetamine parandab puuetega 

eakatel enesetunnet ja tekitab soovi tegutseda ; 

 eakad on väga rahul rehabilitatsioonimeeskonna suhtumisega eakatesse.  

 

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada inimese 

iseseisvat toimetulekut. Eakale inimesele on see eriti vajalik. Tihtipeale jäävad eakad 

pensioniikka jõudes passiivseks ning ei osale enam ühiskonnaelus. See omakorda 

soodustab toimetulekuraskusi ning süvenevaid terviseprobleeme.  
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Autori arvates on rehabilitatsiooniteenus sobilik puuetega eakatele toimetuleku 

säilitamiseks. Kuigi kliendid peavad esmatähtsaks tervishoiuteenuste vajalikkust, tõid 

nad siiski välja, et ilma toimivate sotsiaalsete  suhete  ja võimalusteta osaleda 

aktiivsetel  tegevustel ei tunne nad ennast ühiskonnas väärtustatuna. Subjektiivne 

heaolu tagab inimesele võimaluse elada kvaliteetset elu.   

Rehabilitatsiooniteenusel kasutatav kliendikeskne lähenemine aitab eakal tunda end 

vajalikuna ning motiveerib ise panustama elukvaliteedi parandamisse.  

Arvestades uurimistulemusi teeb autor järgnevad ettepanekud: 

 info rehabilitatsiooniteenuse kohta peaks olema kättesaadavam ning selle sisu 

tuleb puudega eakatele lahti seletada, et ei tekiks ebareaalseid ootusi; 

 rehabilitatsiooniasutused peaksid leidma uusi meetodeid, kuidas eakat klienti 

motiveerida sotsiaalselt aktiivsem olema; 

 rehabilitatsiooniteenuse raames võiks osutada taastusraviteenuseid, kui need 

aitavad liikumis-ja tegevusvõimet parandada. 

Vanemaealistel on oluline roll perekonnas ja kogukonnas, kuigi nende panust sageli 

piisavalt ei tunnustata. Eakate elukogemusest pärinev  teadmine on oluliseks 

väärtuseks sotsiaalsele ja majanduslikule arengule. Majanduslikult mõõdetamatu, kuid 

siiski väga oluline, on ka eakate panus pereliikmete hooldamisse, kodutöödesse ning 

vabatahtlikusse töösse kogukonnas.  

Oskus ennast ise aidata ning seeläbi säilitada iseseisev toimetulek ning aktiivne 

osalemine ühiskonnaelus peaks looma subjektiivse heaolu igale eakale. 
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LISAD



Lisa1. Intervjuu küsimused 

 

1. Puuetega eakate toimetulek ühiskonna. 

1.1 Millised on suurimad puudest tulenevad probleemid Teie toimetulekus? 

1.2 Milliseid meetodeid kasutate toimetuleku parandamiseks/säilitamiseks? 

1.3 Millised teenuseid pakub Teile KOV, riik? 

1.4 Kuidas säilitate sotsiaalset aktiivsust? 

 

2. Rehabilitatsiooniteenuse sobivuse puuetega eakatele. 

2.1Millega tegelete vabal ajal? 

2.2 Millistest aktiivsetest tegevustest võtate osa? 

2.3 Kuidas leiate uusi tuttavaid või organisatsioone, kus osaleda? 

2.4Kuidas tunnete ennast olukorras, kus ei saa mingil põhjusel suhelda? 

 

3. Puuetega eakate ootused rehabilitatsiooniteenusele tulles. 

3.1 Kuidas mõistad väljendit rehabilitatsioon? 

3.2 Miks otsustasid kasutada rehabilitatsiooniteenust? 

3.3 Millised olid Teie ootused esmakordselt rehabilitatsiooniteenusele tulles? 

3.4 Milliseid oskusi soovisid arendada ja säilitada  rehabilitatsiooniteenusele 

tulles? 

 

4. Kuidas informeeritakse puuetega eakaid sotsiaalteenustest? 

4.1 Kust saite esmakordselt informatsiooni rehabilitatsiooniteenuse kohta? 

4.2 Kuidas vastab see info tegelikule olukorrale? 

4.3 Millistest allikatest olete ise küsinud informatsiooni 

rehabilitatsiooniteenuse kohta? 

4.4 Millised olid probleemid teenusele saamisega? 

4.5 Kuidas selgitati rehabilitatsiooniteenuse sisu Teile suunamisel? 

 

5. Puuetega eakate heaolu  paranemine rehabilitatsiooniteenuse 

tulemusena. 

5.4Milliseid teenuseid said rehabilitatsiooni jooksul? 

5.1 Mis muutus sinu jaoks tänu rehabilitatsiooniteenusele? 

5.2 Mis eriti meeldis, mis välja toote? 



 

 

 

5.3 Kas rehabilitatsiooniteenus on midagi Teie elukvaliteedis muutnud? 

 

6. Ülesandekeskse individuaaltöö tulemuslikkus töös eakatega. 

6.1 Kuidas tundsite kaasatust rehabilitatsiooniprotsessis? 

6.2 Kuidas hinnati Teie võimeid, ressursse ja toimetulekut? 

6.3 Kuidas hindate rehabilitatsioonimeeskonna suhtumist klienti? 

6.4 Milliseid lahendusi leidsite oma probleemidele rehabilitatsiooniteenusel 

olles? 

6.5 Kas kasutate võimalusel edaspidigi rehabilitatsiooniteenuseid? 

 


