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1 Sissejuhatus
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus (edaspidi ka Astangu) on Sotsiaalministeeriumi
haldusalasse kuuluv asutus, mis on ellu kutsutud pakkuma kutserehabilitatsiooni teenust nii
asutuse sees kui ka väljaspool. Astangu põhisuunaks on erivajadustega inimeste töö ja kutseõpe
ning sellega seonduva igakülgse toe pakkumine. Kuna kõik õppijad ei ole ka peale õppe
läbimist siiski suutelised rakenduma avatud tööturul, kutsuti 2007. aastal ellu kaitstud töö
töötoad. Sellest hetkest alates on Astangu olnud ka kaasarääkija antud teenuse väljatöötamises,
arendamises ja rakendamises. Oleme kas ise läbi viinud või osalenud erinevates töörühmades,
mis antud teemat käsitlevad. Lisaks viime iga-aastaselt läbi uuringuid teenuse parendamiseks.
Uuringute tulemused edastatakse nii teenusepakkujatele, Sotsiaalministeeriumile kui ka
Sotsiaalkindlustusametile. Kui seni oleme keskendunud uuringutes teenuseosutajatele ja
teenuse sisule, siis 2020. aastal võtsime eesmärgiks uurida teenuse mõju klientidele.

1.1 Uuringu eesmärk ja uurimisküsimused
Uuringu eesmärgiks oli hinnata, millist mõju avaldab kaitstud töö teenus klientidele,
nende lähedastele ja selle läbi kogu ühiskonnale. Uurimisküsimustena toodi sisse nii otsene
mõju – rahaline toimetulek, oskused, aga ka kaudne – mõju tervisele, sotsiaalsusele. Lisaks
sooviti saada vastus, milline on mõju töötoa töötajate lähedastele. Viimase küsimusena uuriti,
mis juhtub töötajatega siis, kui teenus peaks ühel hetkel lõppema. Kuna teenust pakutakse väga
laiale sihtgrupile, siis parema andmetöötluse huvides uuriti vastanutelt ka nende vanust,
määratud erivajadust ja elamisvormi. Küsitlus planeeriti anonüümsena ja seetõttu ei lisatud
punkte elukoha või teenuse saamise asukoha kohta. Küsimustiku koostamisel tugineti Astangu
Kutserehabilitatsiooni

Keskuse

pikaajalisele

kogemusele

nii

klientide

õpetamise,

rehabilitatsiooniteenuste kui ka kaitstud töö osutamise vallas.

1.2 Valim ja küsitluse läbiviimine
Teenuse mõju-uuring plaaniti läbi viia 2020. aasta kevadsuvel ja seda nii
internetiküsitlusena, aga ka kohapealse silmast silma küsitlusena. Seoses COVID pandeemia
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levikuga viidi uuring läbi 2020. aasta oktoobris ja ühtegi silmast silma vestlust ei olnud
võimalik teostada. Küsitlus vormistati Google Forms´is internetiküsitlusena. Uuring kavandati
kvantitatiivsena, mille põhiosa moodustas valikvastustega küsimused. Kvalitatiivse poole pealt
anti võimalus igat oma vastust kommenteerida. Valimisse valiti kõik 2020. aastal pikaajalist
kaitstud töö teenust pakkuvate asutuste kliendid. Küsitlus edastati kõikide teenuseosutajatele ekirja teel aadressidele, mis saadi Sotsiaalkindlustusameti pikaajalise kaitstud töö lehelt. Ekirjaga edastati link uuringule ning paluti see edastata klientidele ja nende lähedastele. Nende
klientide puhul, kellel puudus võimalus või suutlikus ise küsitlust täita, paluti töötubade
juhendajatel võimaldada ligipääs ja abi ankeedi täitmisel.

2 Uuringu tulemused
2.1 Vastajate profiil
Küsitlusele vastas kokku 142 inimest, mis on üle 20% kaitstud töö teenusesaajatest.
Noorim vastanu oli 18. aasta vanune, vanim lähenes oma 63 aastaga pensionieale. Vastajate
aritmeetiline keskmine vanus on 40,1 aastat, mediaanvanus 39. Vanus oli küsimustikku küll
sisse toodud, aga vastustes eri vanuste vahel ei olnud märkimisväärseid erinevusi.
Vastajate seas oli 76 (53%) psüühikahäirega klienti, 32 (23%) intellektipuudega klienti,
17 nägemispuudega klienti (12%), 11 (8%) liitpuudega klienti ja 6 (4%) peaajutrauma või haigusega klienti (vt joonis 1).
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Liitpuudega
8% ; 11

Peaajutrauma/või haigusega
4%; 6

Nägemispuudega
12%; 17

Psüühikahäirega
53%; 76

Intellektipuudega
23% ; 32

Joonis 1. Vastajate jaotus vastavalt erivajadusele

Vastanutest 81 (57%) elavad pere või lähedastega, üksi elavad 36 vastajat (25%) ja
hoolekandeasutuses 25 vastajat (18%).
Erihoolekande teenuseid saavad 81 klienti ehk 57% vastanutest (SKA andmetel saab
75% teenuse saajatest erihoolekande teenuseid) . 35 vastanut osaleb igapäevaelu toetamise
teenusel, 23 toetatud elamise teenusel, 17 kogukonnas elamise teenusel ja 6 vastanut saab
ööpäevaringset erihooldusteenust.
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Ööpäevaringne
erihooldusteenus 6

Kogukonnas
elamise teenus
17

Igapäevaelu
toetamise teenus
35

Toetatud elamise
teenus
23

Joonis 2. Erihoolekande teenused vastanute lõikes

2.2 Mõju tervisele
Koostatud uuringu esimene küsimus puudutas teenusesaajate tervislikku seisundit.
Uuriti, kas peale teenusele asumist on kliendi tervises toimunud muudatusi ja kui, siis milliseid.
Vastanutest lausa 85 inimest (60%) leidsid, et nende tervis on paranenud. 53 vastanut (37%)
teatasid, et nende tervises pole muutusi. Tervise halvenemist nentis 4 inimest (3%), kellest 3 ei
seostanud tervise halvenemist otseselt teenusel osalemisega (vt tabel 1).
Tervise paranemise juures tõid vastanud välja, et nende vaimne tervis on paranenud
(39%) ja nad on ka füüsiliselt aktiivsemad ning liikuvamad (34%). Uuringu tulemusena on
näha, et kõige suurem positiivne mõju tervisele on psüühikahäirega klientidel (62% ehk 47
vastanul) ja intellektipuudega klientidel (68% ehk 22 vastanul). 21 psüühikahäirega klienti
mainis ära, et nende vaimne tervis ning enesetunne on oluliselt paranenud ning 11 vastanut
vastasid, et nad on ka füüsiliselt oluliselt aktiivsemad ning liikuvamad. Intellektipuudega
vastanutest leidis 10, et nad on füüsiliselt aktiivsemad ning 7 vastanut leidis, et nende vaimne
tervis on stabiilsem ja enesetunne rahulikum. Lisaks tõid vastanud välja, et nad on
sotsiaalsemad ja tunnevad ennast ühiskonna osana ning nende tööoskused on oluliselt
paranenud. Väiksem mõju tervisele on olnud nägemispuudega, liitpuudega ja peaajutrauma või
-haigusega klientidel. Nende osakaal kogu vastanutest oli ka väiksem (24 %) (vt tabel
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Diagnoositud

Olen tervem

erivajadus

Tervis pole

Tervis on

Positiivne

muutunud

halvenenud

mõju
tervisele %

Psüühikahäirega

47

27

2

62%

22

9

1

69%

7

10

0

41%

6

4

1

55%

3

3

0

50%

kliendid
Intellektipuudega
kliendid
Nägemispuudega
kliendid
Liitpuudega
kliendid
Peaajutraumaga või
-haigusega kliendid
Tabel 1. Mõju tervisele diagnoositud erivajaduste lõikes

Tulemused antud faktoris olid mõneti üllatuslikud. Eelduseks oli, et teenus aitab
psüühikahäirega klientidel olla tegevuses ja seeläbi hoida oma vaimset tervist ja see leidis ka
kinnitust. Üllatav oli aga, et ka intellektipuudega klientidest suurem osa hindasid, et teenuse
mõju tervisele on positiivne. Sama võib nentida ka ülejäänud erivajaduste puhul, kus positiivset
mõju kinnitasid ca 50% vastanutest. Kokkuvõttes näitab see, et ka erivajadusega inimesed
vajavad mõtestatud ja väärtust loovat tegevust ning nende väärtustamine aitab neil olla tervem
ja koormata vähem meditsiini- ja rehabilitatsioonisüsteemi. Kuigi mõju tervisele ei uuritud
2020 aasta kevadel Eestit haaranud viirusepideemia kontekstis, siis võib vastuste põhjal siiski
teha mõned järeldused
Näiteid mõjust tervisele (kursiivis osalejate vastused muutmata kujul):


Minu emotsionaalne elu on muutunud paremaks, vaimne tervis on
parem



Mul on olemas igapäevane töö, see aitab mul hoida tuju
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Tekkinud elu eesmärk paranemisele ja lootus tuleviku suhtes



Kui saan tegutseda, siis unustan oma tervisemured ära



Tööharjumus on hea. Tekib töötamise tahe



Füüsiline tegevus hoiab vormis



Ma olen ühiskonnas, tunnen enda enesekindlam. Tööülesannete täitmisel
tunnen enda vajalikuna.

2.3 Mõju toimetulekule
Toimetuleku puhul oli uuringu eesmärgiks välja selgitada, kas teenuselt saadav töötasu
on parendanud teenusesaajate rahalist toimetulekut. 121 vastanut (85%) leidsid, et nende
majanduslik toimetulek on paranenud. 12 klienti (8%) leidis, et nende toimetulek pole
muutunud ja 9 (6%) vastas, et nende jaoks ei ole raha oluline.
Mõju toimetulekule hindamise aluseks võetakse kliendi elamisvorm. Üksi elavate
klientide seas on toimetulek paranenud 30 vastanul ja toimetulek ei ole muutunud 6 vastanul.
Perega (või muude lähedastega) elavatest klientidest on toimetulek paranenud 68 ja 5 vastanul
ei ole toimetulek muutunud. 8 vastanut, kes elavad pere (või muude lähedastega), on vastanud,
et raha ei ole nende jaoks oluline. Otsene mõju on ilmselt see, et perega elavatel klientidel ei
pruugi rahaline olukord mõjutada üldist toimetulekut. Hoolekandeasutuses elavatest klientidest
vastas 23, et nende rahaline toimetulek on paranenud ja 1 klient leidis, et toimetulek ei ole
muutunud ning 1 vastanu jaoks ei olnud raha oluline (vt tabel 2).

Elamisvorm

Toimetulek on Toimetulek ei Minu jaoks ei Toimetulek
paranenud

ole

ole

raha on

muutunud

oluline

paranenud
%

Üksi

30

6

0

83 %

Perega (või muude

68

5

8

84 %

lähedastega)

8

Hoolekandeasutuses

23

1

1

92 %

Tabel 2. Mõju toimetulekule vastavalt elamisvormile

Kuigi küsitluse eesmärk oli näidata, et teenuse mõju ei piirdu klientidele ainult
majandusliku toimetuleku paranemisega, siis antud küsimus sai lisatud uuringusse selleks, et
hinnata, kui suur on see mõju ning milleks saadud lisaraha kulutatakse. Nagu võis eeldada, siis
enamik vastanuid leidsid, et saadud raha aitab neil toimetulekut parandada. Kui eeldada võis,
et suurim mõju on sellel klientidele, kes elavad üksi, siis üllatuslikult hindasid perega või
hoolekandeasutuses elavad inimesed raha positiivset mõju isegi suuremaks.
Uuriti ka, mil viisil on aidanud saadud raha toimetulekut parandada ning saadud
vastustest enamik langesid nelja kategooriasse: 1) igapäeva elujärje paranemine, 2) võimalus
tasuda eluaseme kulude eest, 3) võimalus osta endale toitu, riideid, ravimeid ja tegeleda
hobidega ning 4) kogunenud võlgade katmine (vt tabel 3).



Saadav

töötasu

abistab

igapäevaste

kulutustega

toimetulemisel.
Igapäevane elujärg



Saan paremini majapidamisega hakkama.



Saadav

on paranenud

raha

on

suureks

abiks

minu

igapäevasel

toimetulemisel.


Saan kasutada ise oma teenitud raha ja oskan rahaga
paremini välja tulla.



Olen üksi last kasvatav vanem ja iga summa on mulle vajalik.



Olen õppinud raha paremini planeerima, sissetulekuga saan
täitsa hästi hakkama.



Saan teenitud rahast maksta korteri kommunaalkulud, tänu
sellele jääb pensionist rohkem alles.



Saan tasuda kodulaenu.



Tahan välja osta oma korterit, oma elamise saamiseks.



Saan maksta eluasemekulude ja liisingu eest. Vajan ka
hambaravi jaoks raha.
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Võimalus

tasuda



Tasun üüri.

eluaseme

kulude



Kuna elan üksi, siis pean maksma elatuse ise kinni ja tänu

eest

rahalisele toetusele on kergem individuaalselt hakkama
saada.


Sain üürida endale oma elamise ja maksan graafiku alusel
kohtutäituri makse.



Saan üürida korterit ja maksta graafiku alusel minu peale
võetud kohtutäiturite areste. Mul on soe vesi, ma saan käia
dušis ja WC mis ei ole õues, mul on oma voodi, mu kõht on
nüüd alati täis, ma ei mäleta enam nälga.



Saan endale raha natukene kõrvale panna. Saan osta endale
ühe hariva raamatu. Saan väljas käija söömas ühe korra
kuus.



Saan lubada endale rohkem. Kogusin raha ostsin uued
jalanõud, saan tegeleda hobidega, osta toitu.

Võimalus

osta



Ostsin jope omale.



Saan lubada endale meelepärasemat toitu.



Saan endale rohkem taskuraha. Võimalus külastada

endale toitu, riideid,

sagedamini teatrit, kino, spaad ja muid üritusi. Saan rohkem

ravimeid

ringi liikuda ka mujal Eestis.

tegeleda hobidega

ja


Saan

lubada

endale

rohkem

kui

puudetoetusest

ja

töövõimetuspensionist, kvaliteetsem toit, ravimid jne.


Astusin Vana-Vigala kutsekooli, kus saan raha eest ööbida
ühikas, maksta selle ja muude vajalike asjade eest.



Saan endale võimaldada rohkem, nt toidulisandeid.



Ma saan osta erinevad asjad oma hobi jaoks. Ma tegelen
käsitööga kodus.



Saan lubada isiklikke väljaminekuid, mida muidu nii lihtsalt
ei saaks. Diabeeditarvikud näiteks.



Ma saan lubada endale

rohkem kui enne, mõne

hobi

tegelemisel või vahe peal midagi kõrvale panna et koguda
suuremate väljaminekute jaoks.
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Tasuda

kogunud

võlad



Maksan graafiku alusel kohtutäituri makse.



Maksta graafiku alusel minu peale võetud kohtutäiturite
areste.



Korteri eest tekkinud võla kustutamine.



Suutsin tasuda võlad.



Sain ära maksta trahvid.

Tabel 3. Mõju toimetulekule

2.4 Mõju sotsiaalsusele
Uuringu sotsiaalsete faktorite valikul tugineti Astangu Kutserehabilitatsiooni keskuse
spetsialistide kogemusele. Keskendusime klientide suhtlemise ja sõprussidemete muutustele.
Kaitstud töö teenusel osalemine on mõjutanud 96% vastanute sotsiaalsust väga positiivselt.
Vaid 5 (4%) vastanut leidis, et kaitstud töö teenusele asumine ei ole teda sotsiaalselt mõjutanud.
Positiivset mõju on kaitstud töö teenus avaldanud klientide enesehinnangule: nad
suhtlevad julgemalt (72% vastanutest) ja on enesekindlamad (68% vastanutest). Suureks
sotsiaalsuse mõjutajaks on ka sõprussuhted ja suhted töökaaslastega. 65% vastanutest on
leidnud uusi sõpru ja 46% vastanutest suhtlevad töökaaslastega ka pärast tööaega. 46%
vastanutest võtavad osa aktiivselt ka erinevatest vabaaja üritustest (vt joonis 3).
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Mõju sotsiaalsusele
Võtan osa erinevatest vabaaja üritustest

46%; 66

Saan töökaaslastega kokku ka pärast tööaega

46%; 65

Olen leidnud sõpru

65%; 93

Suhtlen julgemalt

72%; 102

Olen enesekindlam

68%; 96

Joonis 3. Mõju sotsiaalsusele

2020. aasta alguses Astangul läbiviidud samalaadse eeluuringus leiti, et paljud kliendid
pidasid sotsiaalsust just kõige suuremaks muutuseks enda vajalikuna tundmise kõrval. Kuigi
enamikele klientidele oleks kättesaadav ka kohaliku omavalitsuse poolt pakutav huvitegevus
päevakeskuse näol, siis just tööl käimist nimetati ajendiks, mis motiveeris inimesi kodust välja
tulema ja suhtlemist. Tänu teenusele on leitud töökaaslaste seas sõpru, kellega suheldakse ka
väljaspool tööaega. Kõrge positiivsete vastuste protsent näitab, et suhtlemine on tähtis ka muidu
aktiivsetele inimestele.
Näiteid mõjust sotsiaalsusele:


Olen enesekindlam ja julgen alustada vestlust teiste inimestega.



Käime üksteisel külas ja ka näiteks piljardit mängimas.



Mul polnud kunagi sõpru, ma polnud kunagi oma talust kaugemale saanud. Nüüd sain
teada, mis on teater, loomaaed, rongiga sõitmine, isegi laeva nägin esimest korda. Mul
on palju toredaid sõpru.



Olen rahvuselt roma, mul ei ole sugulasi, ainult roma kogukond, kes mind varem ära
kasutas, et võtta laene. Ma ei oska lugeda ja kirjutada. Nüüd toon iga paberi
juhendajale ja ei kirjuta kunagi midagi alla, roma kogukond ei julge mind enam ära
kasutada, mul kaitsja juhendaja näol, teised kardavad. Paljud eestlased on aru saanud,
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et kõik romad ei ole pätid ja vargad. See on minu esimene töökoht, mind pole kuhugile
võetud minu rahvuse pärast.


Ma olen loomult vaikne, enne ei rääkinud üldse nüüd suhtlen rohkem.



Tulen tööle ja siin on töökollektiiv ja kolleegid lisaks kodusele olmele. Teine
suhtluskeskkond.



Julgust tuli juurde. Minu emakeel on venekeel, nüüd suhtlen vabamalt eesti keeles.

2.5 Mõju oskustele
Antud peatükis uurisime, kuidas kaitstud töö teenusel osalemine mõjutab klientide tööks
vajalikke oskuseid. 96% vastanutest on öelnud, et kaitstud tööl osalemisel on nende oskused
oluliselt paranenud. 5 vastanut märkis, et oskustes ei ole muutusi ning 1 vastaja leidis, et tema
oskused on hoopis halvenenud. Põhjusteks toodi motivatsiooni puudust ja samuti, et eelneval
töökohal omandatud oskused on kõrgemad, kui praegu rakendavas töös.
Üldoskuste paranemise (73% vastanutest) all toodi välja järgmised oskused: parem tööaja
planeerimine, töödistsipliini, julgus proovida uusi tööülesandeid, käelise osavuse areng ja
koostööoskus. 79% vastanutest on välja toonud, et eelkõige on nad õppinud kaitstud tööl uusi
töövõtteid, tänu millele on nad oma töös iseseisvamad (62 % vastanutest) ja efektiivsemad (45%
vastanutest) (vt joonis 4).
Mõju oskustele

Suudan kauem töötada

45%; 64

Olen iseseisvam

62%; 88

Olen õppinud uusi töövõtteid

79%; 112

Üldoskused on paranenud

73%; 104

13

Joonis 4. Mõju oskustele
Vastanud töid välja erinevaid omandatud käsitöö oskuseid nagu puidutöö, õmblemine,
kaltsuvaipade tegemine, viltimine, koduhooldaja töö ja erinevad koristustööd. Paljud vastanud
on seostanud oma oskuste paranemisega ka paremat hakkamasaamist igapäevaelus ning see ei
sõltu sellest, missugune on nende vanus, erivajadus või eluvorm.
Oskuste paranemine on sihtgruppi arvestades ootuspärane tulemus, olulisem on aga
selle seostamine enesekindlusega. Suurem enesekindlus ja paranenud oskused võimaldavad
klientidel olla aktiivsemad ka koduses elus, võtta rohkem osa igapäevastest tegevustest ja
võimalusel rakenduda ka avatud tööturul.
Näiteid mõjust oskustele:


Õppisin käsitööd tegema, oskan käsitleda moodsat õmblemis- ja koristustehnikat, aitan
koduhooldajatel hooldada eakaid.



Mind on õpetatud kasutama uusi töömasinaid, töövõtteid. Suudan teha pikki tööpäevi
ja ei lase ennast sellest heidutada. Olen muutunud iseseivamaks ja saan hakkama ise
paljude probleemide lahendamisega tööl. Mulle meeldib töötada ja tööl käia.



Oskan ja õpin pidevalt uusi töövõtteid, samuti on liiklemine muutunud lihtsamaks, kuna
olen sünnist saati pime. Tänaval liikumine on muutunud lihtsamaks.



Püsivus on paranenud, oskus kasutada erinevaid töövõtteid. Saan paremini aru, minule
antud korraldustest, oskan paremini koostööd teha.



Julgen proovida uusi asju teha mida varem arvasin, et ma ei oska. Oma tööd tehes ei
tunne hirmu enam, et äkki on halvasti.



Lisaks puidu töö teadmistele olen õppinud sihi- ja enesekindlamalt oma oskusi
rakendama nii töö kui ka muude tegevustega.

2.6 Mõju lähedastele
57% ehk 81 teenusesaajat elavad koos kas perega või lähedastega. Küsisime neilt kas ja
kuidas on kaitstud töö teenus mõjutanud teenuse saajate lähedasi.
33% vastanutest leiab, et nende teenusel osalemine ei mõjuta nende lähedasi. 60%
vastanutest nentisid, et nende lähedased ei pea tööajal enam nende pärast muretsema. Kõige
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olulisemaks mõjuks teenuse puhul saab aga hinnata 30% vastanuid, kelle hinnangul väheneb
lähedaste hoolduskoormus ning nad saavad tööellu tagasi pöörduda (vt joonis 5).
Ehk siis laialdast mõju vaadeldes ei vähene ainult meditsiini- ja rehabilitatsiooniteenuste
koormus, vaid teenusesaajate lähedased saavad tööellu tagasi pöörduda ja nad ei pea muretsema
teenusesaaja käekäigu pärast. Mõjuks lähedastele aga võib pidada ka avatud vastustest välja
toodud eeskujuks olemist. Näiteks tõi üks vastanu välja, et on tööl käimisega eeskujuks oma
vendadele.

Mõju lähedastele

Minu töötamine pole mõjutanud mu lähedasi

33%; 24

Mu lähedased ei pea minu pärast tööpäevadel
muretsema

60%; 49

Mu lähedased saavad tööl käia

30%; 27

Joonis 5. Mõju lähedastele (vastajad, kes elavad pere või lähedastega)

Näiteid mõjust lähedastele:


Lähedastel on hea meel, et ma käin tööl ja minu vaba aeg on sisustatud.



Minu lapsel on parem elu, kui saan tööl käia ja raha teenida.



Elan ema ja kahe vennaga, ma loodan, et minu eeskuju veenab ka vendasi jätta alkohol
ja minna tööle.



Mul pole sugulasi, minu töökaaslased on minu uus pere.



Minu abikaasale on tähtis, et ma olen hõivatud.



Olen kodus palju positiivsem, kuna tunnen ennast vajalikuna.
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Mu lähedased saavad elada enda elu.

2.7 Teenuse lõppemise mõju
Küsisime kaitstud töö klientidelt, kuidas nad hindavad oma edasist elukäiku, kui kaitstud
töö teenus peaks lõppema.
Teenuse lõppemise mõju saab vaadelda pöördvõrdelisena teenuse positiivsele mõjule.
Enamik leiab, et halveneb toimetulek ja nad jäävad koduseks. Samuti leiab 44%, et nende tervis
hakkab halvenema. Positiivseks saab pidada seda, et 35% soovivad hakata tööd otsima, kuid
vaadates avatud vastuseid, peab enamik tööle saamise tõenäosust siiski väikeseks. Avatud
vastused peegeldavad klientide hirmu ja meeleheidet teenuse lõppemise osas – enamik
kardavad teenusele eelnenud olukorra ja tervisliku seisundi taastumist või isegi halvenemist.
4% vastanutest märkis, et keegi lähedastest peab taas koduseks jääma (vt joonis 6).

Tervis halveneb

Keegi minu lähedastest peaks minuga koju
jääma

44%; 62

4%; 6

Mu toimetulek halveneks

59%; 84

Hakkan tööd otsima

35%; 50

Jään koduseks

59%; 84

Joonis 6. Vastajate hinnang nende elukäigule, kui kaitstud töö teenus peaks lõppema

Näiteid vastustest teenuse lõppemise osas:
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Ma poon ennast üles , enne PKT teenuse saamist olid mul pidevalt suitsiidsed mõtted,
mulle tundus, et ma pole ühiskonnale kasulik. Ma ei taha tagasi seda tunnet tunda, ma
ei taha jälle koju jääda-see viib mu jälle voodihaigeks kus kogu pere peab minu pärast
muretsema. MA EI TAHA SEDA ENAM!!!



Kes neid lööbakaid ikka tööle tahab (invaliide), igal pool ju nõutakse oskuseid ja paber
peab ka olema. Kui ei valda keeli siis on raskendatud tööle asumine. tervis halveneks,
liikumine väheneks oluliselt. Füüsiline liikumine hoiab jalad töös.



Teenuse lõppemisel ma jääks esialgu koduseks ja hakkaks tööd otsima. Minu toimetulek
ja tervis halveneks. Muutun passiivseks ja kaob huvi tööd leida.



Ma ei tea, vist lähen jälle sarasse elama, kuskile mind tööle ei võeta. ma ei taha mõelda,
mis minust saab kui kaob teenus, nutt kipub kurku. Palun ärge võtke minult elu, mida
ma alles 50+ vanuselt elama olen saanud hakata.



Kohe uut kohta ei leiaks, sest mul pole palju oskusi muud tööd teha. Prooviksin leida
lihtsamat tööd. Sissetulek väheneks.



Vaimne tervis halveneks tunduvalt. muutuks ka toimetulek, ei saaks lubada endale
vajalikke esemeid.

2.8 Teenuse tähtsus klientidele
Andsime vastanutele oma sõnadega võimaluse selgitada, miks teenus on neile tähtis.
Kuigi paljuski peegeldavad vastused eelnevaid küsimusi, siis võib ühise joonena tuua välja
vajaduse tunda end võrdväärse ja väärtuslikuna ning anda oma osa ühiskonna toimimisse, tehes
midagi vajalikku.
Näiteid vastustest, miks on teenus tähtis:


Saan teha võimetekohast tööd mulle sobivas tempos ja meeldivas töökeskkonnas.
Paranevad tööalased ja sotsiaalsed oskused. Omandades uusi töövõtteid paraneb
enesekindlus ja töövõime. Paraneb majanduslik toimetulek ja oskused avatud tööturul
paremini toime tulla. Suureneb majanduslik turvatunne. Saan uut infot ja teadmisi
avatud tööturu pakkumiste kohta. Orienteerun paremini avatud tööturul olevate
teenuste osas. Arenen igapäevaselt ning omandan juurde sotsiaalseid toimetuleku
oskusi.
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Tööl käimine on minu jaoks ülimalt tähtis, saan teha tööd, mis mulle väga meeldib, saan
olla kasulik ja vajalik. Saan suhelda teiste inimestega. Seltskonnaga on ikka toredam ja
lõbusam olla, kui kodus istuda.



See aitab mul tunda end vajaliku ja kasulikuna. Ma näen kuidas saavad abi teised ja
seda on meeldiv kogeda. Teenus on tähtis, kuna puudega inimesel on väga raske
tööturul leida see õige koht hea kollektiiv ja mõistmine.



Et oleks päeval mõtestatud tegevus, et tunda end teiste inimestega võrdväärsena ja
väikest viisi panustada ühiskonda vastavalt oma võimetele ning saab töökaaslastega
suhelda ning pärast tööaega trennis ja tööl käia.



Minu jaoks teenuse eesmärk on harjutada kodust väljas käia enda tervise
soodustamiseks. Kaitstud töö on mulle tähtis kui sillana mis aitaks kodus depressioonis
ja hirmus istumise asemel üle kanduda tavapärasele tööl käimisele kui olen selleks
piisavalt võimeline. Astangu on andnud mulle lootuse ja soovi end arendada selle
asemel et all anda.



Tänu sellele teenusele saan ennast tunda vajalikuna ühiskonnas ning saan aidata muuta
meie Valla heakorda palju kaunimaks.

3 Kokkuvõte ja järeldused
Uuringu eesmärgiks oli hinnata, millist mõju avaldab kaitstud töö teenus klientidele, nende
lähedastele ja selle läbi ka kogu ühiskonnale. Kokkuvõttena saab nentida, et kaitstud töö teenuse
mõttekust ei saa mõõta vaid teenuseks kulutatud ja klientide poolt teenitud summadega.
Uuringus analüüsisime mõju kaitstud töö klientidele läbi nelja dimensiooni: mõju tervisele,
mõju sotsiaalsusele, mõju toimetulekule ja mõju oskustele. Samuti oli meie jaoks oluline välja
selgitada, milline mõju on kaitstud töö teenusel klientide lähedastele. Antud uuringu aluseks on
kaitstud töö klientide subjektiivne arvamus ja hoiakud, millele toetudes saame anda üldised
järeldused:


Vastanute hinnangul on nad tervemad ja vajavad vähem nii meditsiini- kui ka
rehabilitatsiooniteenuseid. Seda saab seostada mitme teguriga – mõtestatud tegevus
tõstab klientide enesehinnangut ning aitab hoida vaimset tervist; kliendid on
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aktiivsemad ja sotsiaalsemad; majandusliku olukorra paranemine aitab tõsta elujärge ja
toituda paremini ning tervislikumalt.


Pea kõik kliendid leidsid, et teenusel käimine on avaldanud positiivset mõju nende
sotsiaalsusele. Nad on hakanud rohkem suhtlema, leidnud uusi sõpru ja on
enesekindlamad. Ligi pooled vastanutest on hakanud suhtlema töökaaslastega ka
väljaspool teenusel viibimise aega.



Teenitud töötasu aitab paremini toime tulla ja end majandada. Oma teenitud raha aitab
ka mõista paremini raha väärtust. Kliendid saavad osta kvaliteetsemat toitu, tasuda
elukoha eest, käia kultuuriüritustel või tegeleda hobidega. Samuti on mainitud
võimalust tagasi maksta oma võlgu.



Enamik vastanuist leiavad, et lisaks konkreetsetele tööga seotus oskustele, on paranenud
üldoskused ja kasvanud nende enesekindlus. Samuti suudetakse töötada pikemalt.
Paranenud oskused ja enesekindlus aitavad ka koduses elus paremini hakkama saama.
Samuti on kasvanud teenusel osalenute valmisolek suunduda avatud tööturule.



Üle poole lähedastega elavatest vastanutest leidsid, et vähenenud hoolduskoormus
võimaldab lähedastel tööle minna või siis tööle keskenduda, kuna nad ei pea muretsema,
kuidas lähikondne hakkama saab.



Teenus

annab

inimesele

võimaluse

tunda

end

vajaliku

ja

väärtusliku

ühiskonnaliikmena. Seda näitab ilmekalt vastanute hinnangud teenuse lõppemisele.
Kardetakse positiivse mõju kadumist, olukorra tagasilangemist endisele tasemele või
selle halvenemist. Kuigi paljud kliendid on näidanud üles valmisolekut teenuse
lõppemisel hakata otsima uut töökohta, siis ollakse suhteliselt skeptilised väljavaate
osas tegelikult rakendust leida. On neidki, kes oma vastustes teenuse lõppemise korral
kaaluvad elust lahkumist.
Käesolevas uuringus ei ole kajatatud COVID pandeemia mõju kaitstud töö teenuse
saajatele, kuna uuringu küsimustiku välja töötamise hetkel ei olnud pandeemia veel alanud.
Kuid luues seoseid uuringu aluseks olevate mõjufaktorite ja COVID pandeemia olukorraga,
võib tuua välja järgmised tähelepanekud:


Tehtaval tööl on teenusesaajate tervisele suur positiivne mõju ning eriolukorras töötube
sulgedes on oluline kaaluda, kas COVID haigestumisohu vähendamine kaalub üle
klientide vaimse tervise halvenemise olukorras, kus nad peavad olema kodus ilma
tegevuseta ja sotsiaalse suhtluseta.
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Töötoa sulgemisega halveneb klientide majanduslik olukord, mistõttu võib juhtuda, et
nad ei suuda kanda kõiki omale võetud kohustusi või peavad tegema kärpeid toidu
koguse ja kvaliteedi osas.



Sotsiaalselt aktiivsemad kliendid ei saa enam niipalju suhelda ja hakkavad kontakte
otsima väljaspool kodu. Sellega aga suureneb oht haigestumisele ning tekib küsimus,
kas kontrollitud keskkond töötubades poleks siiski ohutum.



Epideemia ajal kasvab ka lähedaste hoolduskoormus ning võib juhtuda, et kaugtöö
võimaluse puudumise korral peavad lähedased loobuma töölkäimisest.

Kokkuvõttena näitab antud uuring, et teenusel on lai mõju nii kaitstud töö klientidele endile
kui neid ümbritsevatele inimestele. Väheneb nii rehabilitatsiooni-, ravi- kui hooldusvajadus.
Inimesed on tervemad, aktiivsemad ja saavad oma eluga paremini hakkama. Paranevad oskused
nii tööl kui mujal ning ollakse valmis aktiivsemalt kaaluma avatud tööturule minekut. Teenuse
saajad tunnevad, et nad teevad midagi olulist ning on eeskujuks teistele. Teenuse lõppemist
hinnatakse suure negatiivse mõjuga ja kardetakse tagasilangust või olukorra halvenemist
teenuse eelse ajaga võrreldes. Uuringu eesmärk ei olnud hinnata teenuse mõju suurust, kuid
kindlasti tuleb laialdast mõju arvestada teenuse edasisel disainimisel ja tasuvuse arvutamisel.
-
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4 Lisa 1. ankeet
Tere

Antud kirjaga edastan teile Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse 2020 aasta uuringu
küsitluse, mille eesmärk on välja selgitada Pikaajalise Kaitstud töö teenuse mõju
teenusesaajatele (klientidele). Soovime uuringuga näidata, et lisaks saadavale töötasule mõjutab
teenus nii teenusesaajate sotsiaalsust, toimetulekut, tervist ja ka lähedasi. Uuringu tulemused
edastatakse Sotsiaalministeeriumile ja Sotsiaalkindlustusametile, kes saavad kasutada seda
sisendina Pikaajalise Kaitstud Töö teenuse väljatöötamisel riikliku teenusena. Selleks, et uuring
oleks tulemuslik ja usaldusväärne, on vajalik suur vastajate arv. Palume teil edastada küsitluse
link teenuse saajatele ja/või nende lähedastele. Samuti palume abistada neid teenusesaajaid, kes
iseseivalt ei ole võimelised uuringut täitma või puudub neil ligipääs arvutile. Küsitlus on
anonüümne. Vastaja andmete osa kasutatakse vaid selleks, et oleks võimalik eraldi vaadelda eri
sihtgruppide tulemusi neid omavahel võrreldes. Küsitlus on 2 lehel ja täitmine võtab aega ca 5
minutit. Lisa info saamiseks või probleemide korral kirjutage margus.koolme@astangu.ee.

Lugupidamisega

Teenuse mõju analüüs
Vastaja andmed:
Kui vana sa oled: .....................
Kas sa elad?:
-

Üksi

-

Perega (või muude lähedastega)
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-

Hoolekandeasutuses

Milliseid erihoolekandeteenuseid veel saad lisaks kaitstud tööle?:
-

Igapäevaelu toetamise teenus

-

Toetatud elamise teenus

-

Ööpäevaringne erihooldusteenus

-

Kogukonnas elamise teenus

-

Ei saa erihoolekandeteenuseid

Milline on sinu diagnoositud erivajadus?:
-

Psüühikahäire

-

Intellektipuue

-

Liitpuue

-

Nägemispuue

-

Peaajutrauma või ajukahjustust tekitav haigus.

Mõju-uuring:

1. Kaitstud töötamise teenus on mind mõjutanud järgmiselt

Mõju tervisele
 Olen tervem
 Tervis pole muutunud
 Tervis on halvenenud

Palun

kirjelda,

milles

seisneb

.........................................................................................
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tervise

muutus:

Mõju toimetulekule (saadav töötasu)
Saadav töötasu abil
 Mu toimetulek on paranenud
 Toimetulek pole muutunud
 Minu jaoks pole raha oluline

Palun

kirjelda,

kuidas

saadav

töötasu

on

sinu

toimetulekut

mõjutanud................................................
Mõju sotsiaalsusele
 Olen leidnud uusi sõpru
 Olen enesekindlam
 Suhtlen julgemalt
 Saan töökaaslastega kokku ka väljaspool tööaega
 Võtan nüüd osa erinevatest vaba aja tegevustest nt huviringid, kino, teater jne
 Midagi ei ole muutunud

Palun kirjelda mis on muutunud sinu elus suhtlemise osas peale töötuppa tööle
asumist.....................
Mõju oskustele
 Minu oskused on paranenud
 Olen õppinud uusi töövõtteid
 Suudan kauem töötada
 Olen iseseisvam
 Oskustes ei ole muutust
 Oskused on halvenenud

Palun

kirjelda

muutust

oskustes.......................................................................................................
Mõju lähedastele (vasta kui elad perega)
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oma

 Mu lähedased saavad tööl käia
 Mu lähedased ei pea minu pärast tööpäevadel muretsema
 Minu töötamine pole mõjutanus mu lähedasi

Palun kirjelda mõju lähedastele..........................
2. Mis juhtuks, kui kaitstud töö teenus lõpetataks
 Jään koduseks
 Hakkan tööd otsima
 Mu toimetulek halveneks
 Keegi mu lähedastest peaks minuga koju jääma
 Tervis halveneb

Palun kirjelda kuidas teenuse lõppemine sind mõjutab .................................................
3. Miks on sulle teenus tähtis

Kirjelda oma sõnadega: ........................................................
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