
 

 

 

  

ASTANGU 
KUTSEREHABILITATSIOONI 

KESKUSE TEGEVUSARUANNE 2019 
 



 

LK 1 

 

Sisukord 
Sissejuhatus .............................................................................................................. 2 

Peamised strateegilised tulemused ...........................................................................3 

Tulemused valdkonniti ............................................................................................. 4 

Tegevussuund 1. Sotsiaalne rehabilitatsioon ........................................................... 4 

Tegevussuund 2. Õppes osalemise toetamine .......................................................... 7 

Tegevussuund 3. Töölesaamise toetamine ............................................................. 14 

Organisatsiooni arengu tulemused ......................................................................... 17 

Kommunikatsioon ja välissuhted ............................................................................ 19 

Finantsid..................................................................................................................22 

Sisemised tööprotsessid/ Juhtimine .......................................................................22 

 

  

  

  



 

LK 2 

 

Sissejuhatus 
Hoiad käes tegevusaruannet, millest leiad Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse 

2019. aasta töö peamised tulemused. 

Lühidalt Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest 
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus (edaspidi Astangu keskus, keskus või 

Astangu) on Eestis ainulaadne keskus, millel on enam kui 20-aasta pikkune 

kogemus erivajadusega inimestele rehabilitatsiooniteenuste pakkumisel. 

Astangu keskuse missiooniks on luua võimalusi erivajadusega inimese 

võimetekohaseks osalemiseks ühiskonnas. Astangu keskuse visiooniks on olla 

usaldusväärne partner hariduse, rehabilitatsiooni ja tööelu valdkondade 

põimimisel erivajadusega inimese iseseisvama elu loomisel 

Astangu keskuse väärtusteks on inimesekesksus, usaldusväärsus, avatus ja 

koostöö. 
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Peamised strateegilised tulemused 
Astangu keskus on seadnud oma strateegias erinevate asutuste koostöös 

saavutatavaks ühiseks mõjueesmärgiks järgmise: inimese iseseisvam toimetulek 

võimetekohase rakendumise kaudu tööl, hariduses jt valdkondades ning 

hooldaja/lähedase hoolduskoormuse vähenemine. 

2019. a lõpu seisuga iseloomustab mõjueesmärgi poole liikumist järgmised 

näitajad: 

Näitaja Tegevuse kirjeldus 

Koostöös 

Sotsiaalkindlustusameti ja 
Töötukassaga 

rehabilitatsiooniteenuste 
arendamise toetamine ja 
teenuste pakkumine 

 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust 
osutasime 50le inimesele. Kõige enam 
osutati tegevusteraapia, psühholoogi ja 
füsioterapeudi teenust.  

 Tööalast rehabilitatsiooni osutasime 24 
inimesele. Kõige enam osutati 
tegevusteraapia teenust, füsioterapeudi 
teenust ja loovterapeudi teenust.  

 Koolituste läbiviimine nii koostöös 
Töötukassaga kui 
Sotsiaalkindlustusametiga  

Kutseõppes väljalangenud HEV 
õppijate osakaal kõigist HEV 

õppijatest (%) 

 Astangu keskus korraldas koostöös SA-ga 
Innove kaks kutseõppeasutuste 
tugispetsialistidele võrgustikuseminari. 
Teemad olid seotud HEV õppija 
toetamisega ja tugispetsialistide töö 
mõtestamisega. Kohtumistel osalesid ka 
HTMi ja Töötukassa inimesed.  

 Kutsekoolide võrgustikuseminar (mis sai 
alguse 2018) aastal on kogunud liikmeid 
ning populaarsust ning kohtumised 
toimuvad neljal korral aastas. Pidevalt on 
lisandunud uusi liikmeid. Teemadeks oli 
seal õppetöö kohandamine ning 
erivajadustega õppijate toetamine 
õppeprotsessis.  

 2019.aastal alustas Astangu KRK lähedaste 
vestlusringi korraldamisega. Kohtumised 
toimusid kolmel korral aastal. Teemadeks 
olid KOV, Töötukassa ja SKA teenused, 
õppija toetamine väljaspool keskust.   

HEV õppijate rakendamise % 
tööturul või edasiõppes 
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Tulemused valdkonniti 

Tegevussuund 1 Sotsiaalne rehabilitatsioon 
 

Rehabilitatsiooniteenuse arendamine ja programmipõhise lähenemise 

rakendamise toetamine Eestis. 

 

Täpsemalt, sotsiaalse rehabilitatsiooni suunal viidi läbi järgmised 
tegevused: 
 

Erivajadusega inimestele suunatud töö ja tegevusvõime hindamis- ja 

sekkumismetoodikate arendamine 

• 2019. aastal nõustas Astangu KRK kahte asutust Hamet metoodika 

teemal. Keskuses jätkasid spetsialistid vajaduspõhist Hamet-hindamiste 

läbiviimist, et toetada erivajadustega inimesi endale sobiva töö leidmisel. 

Planeeritud on koolitus MTÜ Tugiliisule 2020. aasta juulikuusse 

juulikuusse. Koostöös Töötukassaga viidi läbi üks keskuse väline 

hindamine.  

Tulemusnäitaja Kavandatud Saavutatud 

Rehabilitatsioonialastel 

koolitustel/seminaridel 
osalenute rahulolu määr (%) 

80% Ei laekunud 

tagasisidet. AKRK 
kavatseb tagasiside 

saamise 2020. aasta 
kontekstis paremini 

korraldada, kuna 
tegemist on olulise 
tööriistada AKRK 

teenuste 
parendamisel. 

Sotsiaalses rehabilitatsiooni 
teenuse võimekuse säilimine 

arendustegevuste 

läbiviimiseks 

teenus on olemas osutatakse, kokku 
osutati 2019 

sotsiaalse 

rehabilitatsiooni 
teenust 50-le 

inimesele 

Nõustatud 
rehabilitatsiooniasutuste arv 

5 6 
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Rehabilitatsiooni ja kogemusnõustamise alaste koolituste korraldamine 

Korraldati ja/või pakuti 2019. aastal kokku 23 koolitust järgmistel teemadel: 

• 9. mail toimus Töötukassa  tööalase rehabilitatsiooni koostööseminar, 

kus Astangu KRK esines ettekandega „Tööhõivetugi tööalase 

rehabilitatsiooni eesmärgi täitmiseks“. 

• Töötukassaga koostöös korraldasime aprillis ja septembris 

kahepäevased koolitused „Tööalane rehabilitatsiooni teenus – praktiline 

kogemuste jagamine teenuseosutajatele“ Koolitusel osales 27 inimest 

10st asutusest. Lisaks pakkusime töövarjutamise võimalust Astangu 

keskuse spetsialistide juures kolme asutuse spetsialistidele.  

• Sotsiaalkindlustusameti alustavetele rehabilitatsioonispetsialistide 

toimusid baaskoolitused, mille raames jagati praktilisi kogemusi nii 

Tallinna kui Tartu grupile, seda nii kevadel kui sügisel (kokku neljal 

korral).  Baaskoolitusel tutvustati teenuse osutamise põhimõtteid ja 

protsessi.  

• Koostöö Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga, et toetada sotsiaaltöö- ja 

rehabilitatsioonikorralduse tudengite õpet. Astangu KRK jagas praktilisi 

kogemusi ja oma metoodikaid tudengitega.  

• Koostöös Töötukassaga toimusid koolitused rehabilitatsiooniteenust 

pakkuvatele asutustele. Kevadisel koolitusel osales neli asutust, sügisesel 

kaks asutust.  

• Praktilisi teadmisi ja kogemusi on jagatud Vunki Mano loometalgutel 

Võrumaal.  

• Toetatud töölerakendamise metoodika koolitused on toimunud 

 Töötukassa seminaril tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutajatele;  

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusjuhendajate koolitusel; Astangu 

keskuse spetsialistidele, Töötukassa spetsialistidele, Promelauks OÜ ja 

Corrgio spetsialistidele.  

• Erivajaduste teemalisi aktiivtegevusi ja koolitusi korraldasime nii 

ettevõtjatele, koolidele kui lasteaedadele. Näiteks Elisa ja 

Meremuuseumi töötajatele rääkisime liikumiserivajadusest, osalesime 

Tietos erinevus rikastab päeval ning korraldasime seal aktiivtegevusi.  

Vaimse tervise mooduli arendamine  
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Valminud on vaimse tervise moodul, mida piloteeriti 2019. aastal Astangu 

keskuses. Tegemist on Vrjibaan jõustamismetoodikaga vaimse tervise toetamiseks 

ja sellega seotud teemade käsitlemiseks (teemade kaardistamine, kava ja tundide 

kokkupanek). Samal ajal katsetab nö õppemoodulit ka ühe üldhariduskooli 

abituuriumiklass. Vaimse tervise moodulit on idee tasandil tutvustatud erinevatele 

haridus- ja rehabilitatsiooniasutustele. Sisulisi koolitusi on võimalik planeerida 

pärast piloteerimise lõppu. 

 

 

 

  

Paraolümpia päev 
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Tegevussuund 2. Õppes osalemise toetamine 
 

Kaasava kutsehariduse arendamine ning HEV õppijate õppimise ja 

töölerakendamise toetamine 

Tulemusnäitaja Kavandatud Saavutatud 

Süvendatud nõustamist saanud 

haridusasutuste (kutsekoolid + muud) arv 

10+1 8 (5 asutuse 
koolitust ja 3 
asutuse nõustamist) 

+ 1 (Kiigemetsa 
kool) 

Koostöös SA-ga Innove kutseõppeasutuse 

spetsialistidele, õpetajatele ja õppe 

korraldajatele läbiviidud 

võrgustikuseminaride arv 

2 2 

HEV õppimisvõimaluste infomessi 

külastavate inimeste ja kutseõppeasutuste 

arv 

250 + 12 270+12 

Hindamis- ja nõustamisteenust saanud 

inimeste arv 

120+3 102 

Kaasava hariduse alastel koolitustel/ 

seminaridel osalenute rahulolu määr (%) 

80% 74,5% 

Laiendatud sihtgruppide arv, kelle osas 

pakutakse nõustamist jm tugitegevusi 

3 (kuulmis-

puude, 

autismihäire ja 

vaimse tervise 

häirega 

õppijad) 

3 (kuulmis-puude, 

autismihäire ja 

vaimse tervise 

häirega õppijad) 

 

Täpsemalt viidi õppe suunal läbi järgmised tegevused: 
 

Töö- ja tegevusvõime hindamine ja nõustamine ning teavitus 
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Töö- ja tegevusvõime hindamise ja nõustamise teenust pakuti 2019. aastal 102-le 

inimesele. 

Astangul käis 2019. aastal õppekäikudel 485 külalist, kellest 320 olid Eestist ning 

175 välisriikidest. Lisaks külastas Astangu keskust erinevate suurürituste (Töölaat, 

HEVi mess) raames enam 700 inimese, kellele tutvustati Astangu keskuse 

teenuseid ja tegevusi. Astangu külastajate seas oli nii tudengeid, kõrgkoolide 

õpilasi, teiste kutseõppeasutuste õppijaid, lähedasi, tööandjaid kui ka teisi 

sotsiaalseid partnereid.  

Partneritele ja õppijate lähedastele anti 2 korda aastas välja uudiskirju sihtgrupile 

olulise infoga. Partnerite uudiskirjaga on kõigil soovijatel võimalik liituda keskuse 

kodulehe avalehel www.astangu.ee.  

Astangu keskus oli aasta jooksul esindatud 4-l müügi- ja infoüritusel (Paraolümia 

päev, moodsa õppimise festival IDUedu, Rae Vallavalitsuse erivajadustega inimeste 

infopäev ning Vaimse Tervise messil Tallinnas Rahvusraamatukogus). Lisaks 

alustasime erikoolide külastamisega, et tõsta teadlikkust Astangu keskusest ja 

sihtrühmadest. Esmalt külastati Jõgeva põhikooli ja Kiigemetsa kooli. Lisaks osales 

Astangu KRK ka Sportlikuma Riigiasutuse neljal turniiril.  

Kaasava kutsehariduse arendamine, kutsekoolide nõustamine ja koolitamine 

2019. aastal avaldasid koolitussoovi 5 kooli: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Vana-

Vigala Tehnika ja Teeninduskool, Valgamaa Kutseõppekeskus, Kopli Ametikool, 

Järvamaa Kutsehariduskeskus (lükkunud 2020. aastasse). Koolitusel osales 104 

õpetajat ja töötajat, väljastati 100 tunnistust, 2 tõendi, 2 osalejat katkestasid.  

Koolituse läbiviijateks olid keskuse õppe- ja rehabilitatsiooniosakonna spetsialistid 

ja arendusspetsialist. Kokku osales 2019.a. põhikoolitajatena 13 keskuse 

spetsialisti, lisaks täiendasid neid lühemate teemadega keskuse töötajad.   

Koolituse sisu ja meetodid lähtusid ühest küljest HEV õppijate väljalangevuse 

vähendamise eesmärgist, teisest küljest õpetajate omavahelise koostöö arendamise 

vajadusest õppija toetamisel. Et tagada teemade parem arusaam ja läbiräägitus,  on 

kõik koolitused aktiivseid õppemeetodeid sisaldavad vaheldudes 

lühiloengute/teema kokkuvõtetega.  

Peamised käsitletud teemad olid: 

- konkreetse puude spetsiifika (sagedamini intellekti erisused, vaimse tervise 

häired, emotsionaal- ja käitumishäired jm),  sellega kaasnevad teised õpioskusi 

mõjutavaid erivajadused;  

http://www.astangu.ee/
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- õppetöö kohandamine HEV õppijale sobivaks; 

- eriala sobivuse hindamine kooli  vastuvõtu protsessis ja sellest tulenev õppetöö 

korraldus väljalangevuse vähendamiseks; 

- erineva õpivõime- ja -valmidusega õppijate õpetamine grupis ja koolis. 

Tagasisidet on kogutud mitmel moel: sisulises osas suuliselt, koolitajale 

lühivormis kirjalikult  ja koolituse lõpul samuti kirjalikult. Koolituste 

soovitusindeksi keskmine on 7,0 (pole arvestatud Järvamaa KHK)2019.a. 

sügisperioodil viidi läbi kutsekoolide koolitusvajaduse küsitlus (viimane , mille 

põhjal on tehtud koolituspakkumised 2020.a. 5 koolile.  

Kutsekoolide tugispetsialistide nõustamise osas on pöördumisi olnud aasta jooksul 

vähe (2-3). Peamiselt on olnud küsimus, kuidas koostada põhjendatud otsuseid, mis 

on aluseks tugimeetmete rakendamiseks õppijale. Vähese pöördumise üheks 

asjaoluks on, et tugispetsialistid kogunevad Astangule ka nn kutsekoolide 

võrgustikus, mis on heaks omavaheliseks infovahetuse võimaluseks.  

2019. kutsekoolide võrgustiku toimumine ja teemad: 

- 29.jaanuar 2019.  Teema: HEV õppijate väljalangevus ning tööle rakendumine 

või edasiõppimine. Osalejaid 20. 

- 16. aprill 2019. Teema: HEV õppijad ja rehabilitatsiooniteenused. Osalejaid 25. 

- 24.sept 2019. Teema: KOV teenused ja õigused/kohustused. Osalejaid 22. 

- 26.nov 2019. Teema:  tugiisik kutsekoolis, uuest HEV määrusest tulenev – 

vajalike tugimeetmete määramine  ja rakendusplaani koostamine. Osalejaid 30. 

HTM, SA Innove ja Astangu KRK ühiselt korraldatavad tugispetsialistide 

võrgustikuseminarid toimusid 14. mail ja 24. oktoobril. Neist tagasisidet küsiti 

viimasel korral. Nn suurte võrgustike eesmärk on kutsekoolide tugispetsialistide 

kursis hoidmine HEV teema arengutega riigi vaates ning  pakkuda võimalust 

töötubadeks ja vabaks mikrofoniks.  Iga seminari korraldamisel arvestame eelneva 

kohtumise tagasisidet. 

2019.a. tugispetsialistide võrgustikuseminari teemad:  

- 14. mail UUENENUD VÕIMALUSED ÕPPIJA TOETAMISEKS  KUTSEÕPPES (1. 

sept 2019 jõustuva HTM määruse „Haridusliku erivajadusega õpilase 

kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord“). Osalejaid 40. 
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- 24. oktoobril SÜDAMEGA TEHTUD TÖÖ. Osalejaid 59 (kaasatud Eesti 

Töötukassa juhtumikorraldajad). Rahulolu tagasiside küsitluse põhjal 4, 54 (skaalal 

1-5) 

HEV õppimisvõimaluste infomessil (nn Hevimess), katsetasime esmakordselt 

formaati, milles lähtusime põhimõttest, et kui tulevane kutseõppur tuleb messile, 

siis saab ta kohapeal osa võtta erinevatest töötubadest ja vabaaja tegevustest. 

Eesmärgiks on aktiivse eluviisi ja õppimise populariseerimine laiemalt. Nii 

toimusid töötoad õppijatele, vanematele, tugispetsialistidele. Tagasiside põhjal 

õigustas see formaat ennast igati. Osales 12 kutsekooli (sh AKRK) ja 3 

organisatsiooni.  

Õppes osalemine 

2018/2019 õppeaastal õppis keskuses erinevatel kursustel 110 õppijat, neist: 

• 29 osales kohanemiskursustel 

• 10 osales „Tahan tööle“ kursusel 

• 12 puhastus- ja koduteeninduse kursusel 

• 10 pagaritöö kursusel 

•  5 IT klienditoe baaskursus 

• 14 tisleri eriala kutseõppes 

• 8 tarkvaraarendaja eriala kutseõppes 

• 9 IT-süsteemide spetsilasti eriala kutseõppes  

• 7 abikoka eriala kutseõppes 

• 7 bürootöö eriala kutseõppes  

 

Lõpetajate rakendumine 
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Tööõppe- ja kutsehariduskursuste lõpetajaid oli 2019. aasta kevadel kokku 37, 

neist:  

• 21 töötavad avatud tööturul (57%) 

• 5 läksid edasi õppima (13,5%) 

• 3 töötab kaitstud tööl (8%) 

• 1 osaleb erihoolekandeteenusel (3%) 

• 2 lõpetanud on muul viisil aktiivsed (5%) 

• 5 lõpetanut on erinevatel põhjustel mitteaktiivsed (13,5%) 

 

Kohanemiskursuse lõpetas 2019. aasta kevadel kokku 36 õppijat, neist: 

• 4 töötavad avatud tööturul (11%)  

• 22 õpivad edasi (61%). Neist 17 jätkasid Astangu keskuses ja 5 mujal.  

• 6 töötab kaitstud töökohal (16,5%). Neist kaks Astangu keskuses ja neli 

mujal.  

• 1 osaleb tööturuteenusel  (3%) 

• 1 käib päevakeskuses (3%) 
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• 2 on erinevatel põhjustel mitteaktiivsed (5,5%) 

 

91,25% õppijatest oli keskuse teenustega tervikuna täiesti rahul.  

97% õppijatest leidis, et nad on enda jaoks keskuses õppimisest kasu saanud. 

Õppijate soovitusindeksi keskmiseks kujunes 7,4 palli.  

Õppijate lähedaste soovitusindeksiks kujunes 9,1 palli.  

 

 

Astangu RAMM huviring MyFitness jõusaali külastusel 

 

Õpilasesindus 

Õpilasesinduse töös osales2018/2019 õppeaastal 25 liiget ning 2019/2020 

õppeaastal 21 liiget.   

Õpilasesindus tegi aasta jooksul juhtkonnale 24 ettepanekut, nendest: 

 18 sai aasta jooksul lahendatud. 

 6 ettepanekut on sellised, mida võeti küll arvesse, kuid neile ei õnnestunud 

aasta jooksul lahendust leida. 

Huvitegevus 
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Sotsiaalsete oskuste arendamiseks ning igapäevaelus aktiivseks osalemiseks 

pakkusime õppijatele võimalust osaleda 11-s erinevas huviringis: näitering, 

meediaring, inglise keele ring, kunstiring, ujumine, saalihoki, viipekeel, Astangu 

Ramm, laumängude ring, võrkpall, jooksutrenn. Huviringide tööst võttis osa 45,6% 

õppijatest.   

Õppijate ombudsman 

2019. aasta lõpus alustas Astangu keskuses ka õppijate ombudsman ehk lepitaja. 

Ettepanek tuli õppijatelt endilt ühe esinduse koosoleku käigus ning seda rolli täidab 

arendustalituse juht, kuna tema ei puutu õppijatega kokku ei õppetööl ega teenustel 

ning saab olla seetõttu neutraalne. Õppijad saavad esitada lepitajale oma kaebused, 

mis fiktseeritakse ning püütakse üheskoos lahendused leida.  

Lähedaste vestlusring 

2019. aastal alustas arendusideena Astangu keskuse õppijate lähedastele suunatud 

vestlusring.  Kolmel korral aastas toimuvatel vestlusõhtutel tutvustatakse nii 

Astangu keskuse võimalusi, kohalike omavalitsuse teenuseid, Töötukassa 

pakutavaid võimalusi ning  erinevaid sotsiaalseid tugimeetmeid.  Kuna 

vestlusringid said positiivset tagasisidet, siis jätkuvad need ka edaspidi.  Samuti 

alustasid vestlusringidel osalemist ka Astangu vilistlased, seega võeti 2020. 

eesmärgiks korraldada vestlusring ka vilistlastele. 
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Tegevussuund 3 Töölesaamise toetamine 

 

Töölesaamist toetavate teenuste (tööalane rehabilitatsioon ja kaitstud töö) 

arendamine 

Tulemusnäitaja Kavandatud Saavutatud 

Tööandjate rahuolu määr peale läbitud koolitust (%) 90% 91% 

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse võimekuse 

säilimine arendustegevuste läbiviimiseks 

teenus on 

olemas 

teenus on 

olemas 

Töölaata külastavate inimeste ja ettevõtete arv 525+20 450+13  

Kaitstud töö võimekuse säilimine arendustegevuste 

läbiviimiseks 

teenus on 

olemas 

teenus on 

olemas 

 

Täpsemalt, tööalase rehabilitatsiooni suunal viidi läbi järgmised tegevused: 
 

Toetatud töölerakendamise teenus 

Õppijate töölerakendumise toetamiseks korraldati kokku 94 praktikat 67-s 

erinevas praktikabaasis. Uusi koostööpartnereid oli 2019. aastal 35, ehk veidi enam 

kui pooled.  

Töölaat  

Klientide töölerakendumise toetamiseks korraldati koostöös Töötukassaga 

erivajadustega inimeste Töölaat, kus osales 13 ettevõtet ja 450 külastajat (lisaks 

Astangu keskuse inimesed).  Astangu keskuses toimunud Töölaat andis nii keskuse 

klientidele kui ka tööandjatele kogemusi tööle kandideerimiseks või erivajadustega 

inimeste värbamiseks. 
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Kaitstud töö 

2019. aastal pakuti keskuses kaitstud töö teenust Sotsiaalkindlustusameti 

pikaajalise kaitstud töö teenuse hanke tulemusena.  

Pikaajaline kaitstud töötamise teenus on mõeldud inimestele, kes ei ole oma 

tervisest tuleneva erivajaduse tõttu võimelised töötama tavalistes töötingimustes 

avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel võimaldatakse inimesel teha 

võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases 

töötempos. Sealjuures on talle tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja abi. 

Loodud on ka võimalus rakendumiseks avatud tööturul koos tugiisikuga. 

   

Astangu keskuses olid töötamiseks avatud: 

• lihttöötuba; 

• puidutöö töötuba; 

• käsitöö töötuba.  

 

2019 aastal toimus SKA PKT raames uus 2 aastane hange. Lisandunud nõue 2 etapis 

sõlmida klientidega tööleping tähendas, et Astangu ei saanud enam teha 

otsepakkumust. Klientidele teenuse tagamiseks otsustasime sõlmida 

koostöölepingu MTÜ Tugiliisuga ja pakkuda allhanke korras teenust läbi nende. 

Tingimuste muutus tähendas ka seda, et 4 juhendaja olemasolul saime teenust 

pakkuda korraga 28-le kliendile. Kokku pakkusime teenust 34-le kliendile, kellest 

28 osalevad teenusel edasi, 2 läks tööle, 1 vanaduspensionile, 2 hindasime teenusele 

mittesobivaks peale 30 päeva ning 1 lahkus tervise tõttu. 

Kaitstud töö arenduse raames keskenduti 2019 aastal teenuse kliendile. Planeeritud 

oli külastada keskuseid ja viia uuring läbi intervjuudena, kuid takistavate asjaolude 

tõttu jäid külastused suuremal määral ära ning küsitlus viidi läbi küsimustikuga 

läbi teenuseosutajate e-mailide. Üldiselt leiti, et teenusel on õiged kliendid, kuid 

märgiti, et arusaamatu on töölepingu nõue nende suhtes, kuna enamik ei teeni täis 

miinimum tunnitasu. Samuti leiti, et töövõime hindamine ei pruugi alati anda 

selgust klientide tegelikust võimekusest, nii on Pikaajalisel teenusel neid, kes 

sobivad avatud tööturule, pigem on aga Lühiajalisel teenusel palju neid, kes sinna 

ei jõua ja peaksid olema pikaajalisel teenusel.   
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Siimusti krossijooks 
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Organisatsiooni arengu tulemused 
Struktuurimuutus  

Seoses rollide täpsustamisega Astangu keskuse ja Sotsiaalkindlustusameti vahel 

liikus 2019. aasta algusest rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus, kes vastutas 

rehabilitatsiooniprogrammide ja nendega seotud koolituste väljatöötamise ja 

pakkumise tegevuste eest, Astangu keskuselt üle Sotsiaalkindlustusametisse. Seega 

liikus sinna ka 9 ametikohta.  

Personal ja areng 

Motiveeritud, kompetentne, enese ja organisatsiooni arengule orienteeritud 

personal 

Arendustegevuse tulemusnäitaja Kavandatud Saavutatud 

Personali üld- ja vabatahtlik voolavus (%) 12/10 14,2/13,1 

Personalarendusplaani täitmine (prioriteetsusega 1 

märgitud läbitud koolitused) (%) 
80 79 

Arendusprojektides ja –tegevustes osalevad töötajad 

(%) 
45 38 

*Töötajate rahulolu osakaal (%)  85 85% 

Motiveeritud töötajate osakaal (%)  85 64% 
*Töötajate rahulolu mõõdeti 2019. aastal uue metoodika alusel. Metoodika loojateks oli Fontes OÜ. 

Sestap on mõõdikud ka nihkes ning kavandatud ja saavutatud indikaatorid veel 2019. aastal 

erinevad.  

Astangu keskuses töötas 2018. aasta lõpu seisuga 99 töölepinguga töötajat, kellest 

92 töötasid aktiivselt ja 7 olid pikaajaliselt eemal (lapsehooldusel). Aasta jooksul 

liitus meie meeskonnaga 6 uut töötajat. Personali koguvoolavus oli 14,1% ja 

vabatahtlik voolavus oli 13,1%. 

2019. aastal aitas keskuse tegevustele kaasa 1 välisvabatahtlik Itaaliast (septembri 

keskpaigani) ja 1 välisvabatahtlik Hispaaniast (alates septembrist). Vabatahtlike 

kaasamine on toonud positiivseid kogemusi ja lisaväärtust nii õppijatele, meie 

töötajatele kui ka vabatahtlikele endile. 

Personali arendusplaani kantud prioriteetsed koolitused said läbitud 79% ulatuses. 

Sisekoolitusi korraldati töötajatele järgmistel teemadel: autismispektrihäired, 

intellektipuue, pshüühikahäire, vaikuseminutit, klienditeenindaja turvakoolitus, 

inglise keel algajatele, laiendatud juhtkonna juhtimisalane koolitus 
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(juhtmeeskonna tugevdamine), tööhõive ja sotsiaaltöö talituse õpiränne Läti Siva 

keskusesse, töötajate õpiränne Saksamaale, Mariabergi keskusesse ning igaastane 

tuleohutuskoolitus. Lisaks osalesid töötajad ka iseseisvalt majast väljaspool 

koolitustel.  

2019. aastal toimus töötajatele 2 suuremat üritust: Uue aasta pidu jaanuaris 

20ndate stiilis Viimsi botaanikaaias ning suvepäev augustis Liipa Talus. 

Astangu keskuse töötajate tunnustamiseks anti välja auhinda Astangu Pärl. 2019. 

Kuna tunnustusüritus oli talispordi teemaline, siis jagati töö eest tunnustus kuues 

temaatilises kategoorias. 

 Aasta Talisupleja: Kolleeg, kes vaatamata jääkülmas vees ujumisele suudab 

ikka naeratada ja jääda positiivseks. Tunnustuse sai: direktor Kert Valdaru 

 Aasta Murdmaasuusataja: Kolleeg, kes on suutnud edukalt toime tulla kõigi 

väljakutsetega töömaastikul. Tunnustuse sai: õppekorralduse spetsialist 

Piret Põllu 

 Aasta Curlingumängija: Kolleeg, kes on rikastanud valdkonda nii terava 

mõtlemise kui põnevate uute ideedega. Tunnustuse sai: direktori asetäitja 

Veronika Kaska 

 Aasta Kiiruisutaja: Uustulija, kes on kõige kiiremini sisse sulandunud meie 

kollektiivi. Tunnustuse sai: arendustalituse juht Riinu Raasuke 

 Aasta Suusahüpe: Kõige silmapaistvam tegu, mis maandus kõige kaugemale. 

Tunnustuse sai: kommunikatsioonispetsialist Ave Aun – Astangu uus 

koduleht 

 Õppijate Lemmik. Tunnustuse sai: IT õppesuuna juht Kristjan Traks 
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Kommunikatsioon ja välissuhted 
 

Astangu keskuse nähtavus läbi meedias kajastuse, kodulehe külastuste ja 

sotsiaalmeediakanalite aktiivsuse ning Astangu keskuse rahvusvaheline 

koostöö 

Arendustegevuse tulemusnäitaja Kavandatud Saavutatud 

Meediakajastuste arv, sh kesksel kohal loos 80 (37) 75(28) 

Kodulehe unikaalsete külastuste arv  90 000 22 233 

Sotsiaalmeediakanalite jälgijate arvu kasv (%) 5 8,7% 

Väliskülaliste arv 190 175 

Välisprojektide arv 5 7 
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Keskuse nähtavust aitas lisaks meediakajastustele ja sotsiaalmeediakanalitele 

suurendada ka uue ja ligipääsetava kodulehe valmimine, aga ka virtuaaltuur ning 

senisest ulatuslikum kevadine vastuvõtukampaania ja sügisel käima lükatud 

üldhariduskoolides keskuse õppimisvõimalusi tutvustav road-show.  

WCAG 2.0 nõuetele vastav uus koduleht valmis 2019. aasta juulis ning arvestab 

keskuse erinevaid sihtrühmasid. Koduleht on üles ehitatud arvestades lihtsa keele 

põhimõtteid, kasutusmugavust ja ligipääsetavust. Tagasiside on siiani olnud väga 

positiivne ning hinnatakse kõrgelt kodulehe lihtsust, atraktiivsust ja kaasaegsust. 

Siiski tuleb arvestada, et tehnoloogia on pidevas arenemises ja muutumises, 

mistõttu on kodulehe haldamisel oluline pöörata tähelepanu ligipääsetavuse 

hoidmisel ja ka tõstmisel. Samuti viia vastavusse WCAG 2,1 lisandunud 

edukriteeriumitega, mis parandavad veebide ja mobiilseadete kasutajakogemust 

nägemis- ja kognitiivsete võimetega ning õpiraskustega inimestele. 

Unikaalsete külastuste arvu vähenemine tuleneb uue kodulehe sisulehtede ja 

ümbersuunamise vähenemisest ning otsitava sisu leiab kasutaja kiiremini üles. 

Samuti võib vähenemise põhjuseks olla statistika kogumise tööriista vahetus, mis 

koguvad andmeid erinevaid metoodikaid kasutades. TEHIK-u hinnangul on 

sarnane trend kodulehe uuendamise tulemusel olnud ka teistel riigiasutustel. 

Kodulehel enimkülastatavad lehed on sarnaselt varasematele aastatele avaleht 

(9367), tunniplaan (7386), õppetöö (5481) ning palju tuntakse huvi ka töötajate 

kontaktide (3650) ja keskuse tutvustuse (2725) vastu.  

Meedia kajastab Astangut jätkuvalt neutraalselt või positiivselt. Kesksel kohal 

olevad lood on seotud vastuvõtu ja õppimisvõimalustega, edulugudega või keskuses 

toimuvate üritustega (HEVI, Töölaat, Kingiturg). Uueks suunaks on keskus võtnud 

avaldada arvamust kaasava hariduse teemal ja seeläbi kujundada hoiakuid ning 

kinnistada avalikkuse silmis oma kompetentsikeskuse rolli. 

Astangu on aktiivne kolmes sotsiaalmeediakanalis – Facebook, Instagram, Twitter 

ja YouTube. Kõige suurem jälgijaskond ja aktiivsus on Facebookis (1892 jälgijat), 

järgneb Instagram (280 jälgijat), YouTube (52 tellijat). Kõikides kanalites on 

jälgijate arv stabiilselt tõusnud – YouTube kanalis 32% ning Facebooki kanalis 

8,7%.  
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Oleme osalenud nii riigisisestes kui rahvusvahelistes töörühmades ja 

ümarlaudades, et toetada erivajadustega inimestele suunatud teenuste arengut 

Eestis. Astangu keskus on aktiivne EPRi (Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm) liige 

ning panustame eri tasanditel võrgustiku töösse. Alates 2019 aastast sai Astangu 

KRK  EPR´i  juhtkonna liikmeks ning keskust esindab direktori asetäitja Veronika 

Kaska. 4-5.juunil toimus Tallinnas EPRi aastakonverents, mille kaaskorraldajaks 

oli Astangu keskus. Konverentsil ja selle raames toimunud töötubades oli üle saja 

osaleja 18 riigist. Samuti korraldasime 2019.aastal Astangu keskuses EPR´i 

direktorite ja koordinaatorite aastakoosolekud ning meie töötajad on osalenud 

mitmetel erinevatel rahvusvahelistel valdkondlikel kohtumistel, töötubades, 

webinaridel ja koostööseminaridel kust on saadud ning jagatud partneritega 

erialaseid teadmisi ja kogemusi. Olime partneriks mitmete rahvusvaheliste 

õpirände ja koostööprojektide elluviimisel. 2019. aastal osalesime kokku 7 erineva 

välisprojekti elluviimisel, mis pakkusid meile võimalusi enesetäiendamiseks, 

välisriikide parimate praktikatega tutvumiseks, innovaatiliste töömeetodite 

arendamiseks ning oma kompetentside levitamiseks. Korraldasime 

koostööpartneritega kohtumisi rahvusvaheliste projektide SSIQ4U ja SKILLS 

raames Tallinnas. 

Lisaks võtsime vastu erinevate erialade spetsialiste, välisüliõpilasi, ametite ja 

ministeeriumite esindajaid ning teisi väliskülalisi ja võõrustasime rahvusvaheliste 

õpirännete raames kokku 145 inimest, kes viibisid Astangul pikema- või 

lühemaajalistel õppekäikudel või sooritasid meil oma erialapraktikaid. 
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Finantsid 
 

Eelarvelised vahendid on arengut toetavad ja jätkusuutlikud 

2019. aasta täpsustatud koondeelarve  

 

 

 

Vahendeid riigieelarvest võrreldes eelmise perioodiga 

 

Eelarve liik Projekt

2019 täpsustatud 

eelarve Osakaalu %

Tööjõukulud riigieelarvest 1 739 380 52%

Majandamiskulud riigieelarvest 70 275 2%

Maksed Riigi Kinnisvara AS-le 975 292 29%

Välistoetused 132 985 4%

Omatulude laekumine (põhitegevus) 308 149 9%

Omatulude laekumine (kaitstud töö) T60-PKTTEG 146 153 4%

Eelarve kokku 3 372 234 100%

Periood Tööjõukulud Majandamiskulud RKAS Eelarve kokku

2018 1 566 000 82 118 954 000 2 602 118

2019 1 739 380 70 275 975 292 2 784 947

Vahendeid riigieelarvest võrreldes eelmise perioodiga (%) 7%
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2019. a. riigieelarve vahendite esialgne kinnitatud eelarve koos 2018 aastast 

ülekantava jäägiga oli 2 712 655 eurot. 2019. aasta seaduse muudatusega eraldati 

Astangu eelarvesse 64 000 eurot lisaraha.  

2019. aastal eraldas Sotsiaalministeerium täiendavalt 50 000 eurot palgafondi. 

Eelnevatel perioodidel oli palgafondi tekkinud puudujääk, mida kaeti 

omavahenditest, ent tänu täiendavatele vahenditele on palgafond nüüd täies 

mahus kaetud ning omatulu saab paigutada pigem vajalikesse investeeringutesse.       

4 000 eurot laekus IT õppesuunale tahvelarvutite soetamiseks ning 10 000 eurot 

eraldati täiendavalt AS Riigi Kinnisvara 2018. a. kulude tasaarvelduse katteks. 

Lisaks eraldati VV reservist 8 292 eurot Riigi Kinnisvara 2019 a. üüri- ja 

kõrvalteenuste tasaarvelduste katteks. 

Välistoetused ja omatulu põhitegevusest 

Arendustegevuse tulemusnäitaja Kavandatud Saavutatud 

Euroopa Liidu jm projektide vahendite osakaal 

Astangu keskuse vastava eelarveaasta 

kogueelarvest (%) 

5% 4% 

Laekunud omatulu kasv võrreldes eelmise 

perioodiga (%) 
2% 14% 

 

Euroopa Liidu ja teiste Euroopa Komisjoni projektide vahendite osakaal Astangu 

keskuse 2018. a eelarvest oli 26%, millest Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastus 

23% ja muud otselaekuvad välisprojektid 3% eelarvest. Mais lõppes 2016. a. alguse 

saanud õpirände projekt ning samal ajal allkirjastati uus kaheaastane õpirände 

projekt. Aasta lõppedes lisandus veel üks Euroopa Komisjoni otselaekuv projekt, 

mille tegevus kestab samuti aastani 2020. Samas on teada, et aastast 2019 ESF 

rahastusel projekte Astangu eelarves enam ei kajastu kuna rehabilitatsioonialane 

kompetentsikeskus, kes oli ESF projektide tegevuste elluviija, on alates 2019. 

aastast üle viidud Sotsiaalkindlustusametisse. Seega välisprojektide osakaal 

keskuse eelarves väheneb väga suurel määral. 2019 aastal prognoosime EK 

projektide 5%-st osakaalu aasta kogueelarvest, saavutatud 4%. 2020 aastal on EK 

projektide osakaal kogueelarvest 2,4% (75 000 eur) 

Astangu põhitegevusest laekuvat omatulu on 2019. aastal planeeritud 170 000 

eurot. Baassumma 170 000 eurot on keskuse aastaeelarves muutumatuna püsinud 

juba aastast 2015 ning on omatulu baasmääraks ka perioodil 2019–2022. Aastal 
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2018 oli oluline alalaekumine. Siit ka otsus 2019. a eesmärgiks seada omatulu 

laekumise voo suurendamine vähemalt 2% võrra (3400 eurot). Tegelikkuses aga 

saavutasime 14% kasvu, mille tingis meie keskuse ruumide aktiivsem kasutamine  

(kasv 78% summas 14 720 eurot).   

Periood Omatulu eelarves Laekumine Laekumise % 

2018 170 000 138 000 81% 

2019 170 000 161 000 95% 

Laekumise kasv võrreldes eelmise perioodiga 14% 

 

Omatulu ületoodav jääk on võrreldes eelmise perioodiga jäänud samale tasemele. 

Võrdluseks, et 2019 aastasse tõime jääki üle 109 000 eurot ja 2020 aastasse viime 

üle jäägi samuti summas 107 000 eurot.  
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Sisemised tööprotsessid/ Juhtimine 
Tööprotsessid on hästi planeeritud ja efektiivsed, et  saavutada oodatud 

tulemused optimaalse koormusega 

Arendustegevuse tulemusnäitaja Kavandatud Saavutatud 

Rahulolu määr tugiteenustega (%)  75 89,4% 

Inimeste juhtimisega seotud protsesside 

parendamine 

protsessid on 

üle vaadatud 

ja 

muudatused 

juurutatud 

protsessid on 

üle vaadatud 

ja  

muudatused 

juurutatud 

 

2019. aastal viidi Astangu keskuses koostöös personali-uuringutele keskendunud 

ettevõttega Fontes läbi ka personali rahulolu-uuring. Küsitlus viidi läbi 2019. aasta 

oktoobrikuus ning novembris tutvustas personali rahulolu-uuringut ka Fontese 

esindaja keskuse kõigile töötajatele. Küsimustikule vastas 95% küsitluse saanutest 

ehk 76 töötajat.  

Arendusideena viidi 2019. aastal esmakordselt läbi praktikabaaside ja partnerite 

tunnustusüritus. Sündmus toimus 17. juunil Astangu keskuses ning oli väga edukas. 

Soovime sarnase koostöö tunnustamisega jätkata ka järgmistel aastatel.  

Arendusvaldkonnas said suurema fookuse tagasiside protsessid. Abiks võeti 

majaväline konsultant, kes aitas mõtteid korrastada erinevate tagasiside 

protsesside raames. Kuna 2020. aastast alustab tööd uus struktuuriüksus – 

arendustalitus, siis jätkub töö tagasiside protsessidega ja andmete kogumisega ka 

järgmistel aastatel.  

Läbi aasta toimusid laiendatud juhtkonna strateegilised seminarid ning kogu maja 

strateegiapäevad. Samuti panustati laiendatud juhtkonna meeskonna 

tugevdaamisesse ja arendamisesse. Kuna arenduse juhtrühma koosseis on sarnane 

juhtkonna koosseisule, kes iganädalaselt kohtub, alustati 2019. juhtkonna 

koosolekute veelgi põhjalikuma protokollimisega, et lisaks infokirjale jääks nö 

märk maha ka juhtkonnas sündinud arendustegevusestest ja – ideedest. Samuti sai 

alguse idee tuua laiendatud juhtkond kokku igakuiselt, et koos planeerida tegevusi, 

arutleda arendusideede üle ning praktiseerida kaasavat juhtimist.  
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Kogu keskuse personali hõlmavad strateegiapäevad toimusid jaanuaris, augustis ja 

detsembris ning keskendusid strateegia ellu viimisele. Kuna 2020 aastaga saab 

alguse ka uue strateegia loomine, siis oli 2019. aasta viimane strateegiapäev pigem 

unistamiseks ja sisendi kogumiseks uuele strateegiale.  

 

 


