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SISSEJUHATUS 

Uuringu „Kaitstud töö teenuse tulemused“ eesmärk on anda ülevaade kaitstud töö teenuse korraldusest 

ja tulemuslikkusest ning teha ettepanekuid, kuidas teenuse tulemuslikkust ja tõhusust parendada, 

arvestades Eesti senist kogemust ja teistest riikidest kogutud näiteid.  

Aruanne algab ülevaatega Eesti kaitstud töö teenuse korraldusest. Selles peatükis kirjeldame lühidalt, 

kuidas kaitstud töö teenus Eestisse jõudis ja milliseid probleeme see on mõeldud lahendama. Seejärel 

kõrvutame lühiajalist ja pikaajalist kaitstud töö teenust, kirjeldame kaitstud töö teenuse määramise 

protsessi ning kaitstud töö teenuste paiknemist tööturu- ja sotsiaalteenuste süsteemis. 

Järgneb rahvusvahelise kogemuse analüüs, milles kõrvutame teiste riikide ja sealsete ekspertide 

kogemusi sarnase teenusega. Võrdlesime seda, kuidas Taanis, Rootsis, Hollandis, Saksamaal, 

Suurbritannias, Soomes, Lätis ja Poolas on kaitstud töö määratletud, milline on kaitstud töö teenuse 

osutamise ajalugu, teenuse korraldus, sihtrühmad, teenuse määramise protsess, asjaosaliste vastutus 

selle juures, teenuse rahastusskeemid, teenust reguleerivad seadused, teenuse kohta tehtud uuringuid 

ja teenuse seosed teiste teenustega, mida selles riigis kaitstud töö teenuse sihtrühmale osutatakse. 

Analüüsi lõpetavad head näited teistest riikidest, millest võiks Eesti õppida või mida üle võtta. 

Neljandast peatükist leiab ülevaate järeldustest, mis sündisid välitöödest kaitstud töö keskustes tehtud 

intervjuude ja vaatluste põhjal, kokkuvõtte teenusesaajate ja tööandjate kogemustest. Järeldused 

on struktureeritud teemade kaupa – kaitstud töö teenuse korraldus, eesmärk, teenuse ettevalmistav 

etapp, teenuse tegevused, teenuse tulemuste mõõtmine, teenuse katkestamine, kliendi ja keskuse 

tasustamine. 

Eelviimane, viies peatükk annab ülevaate teenusesaajate teekondadest sotsiaalkaitse süsteemis, mis 

põhineb Töötukassalt ja Sotsiaalkindlustusametilt saadud andmetel. 

Aruande lõpus on eelnevate peatükkide järelduste süntees ja soovitused. 

Aruande lisas on detailselt kirjeldatud uuringus kasutatud metoodikat. 
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1. ÜLEVAADE METOODIKAST 

Hindamisprotsessist, metoodikast ja tähtsamatest hindamisküsimustest anname lühiülevaate 

järgmisel joonisel. Metoodikat selgitame üksikasjalikumalt aruande lisas. 

2.   

JOONIS 1. Uuringu protsess 

Sissejuhatavad 

intervjuud 

teenuse-

korraldajatega 

Intervjueeritavate 

rühmade valik, 

Intervjuukavade 

tegemine 

Ekspertintervjuud 

Dokumendianalüüs 

Dokumendi-

analüüs 

Vaatlused 

AKI loa taotlemine, 

andmepäringute 

ettevalmistamine 

Andme-

päringute 

tegemine ja 

andmete 

ootamine 

ettevalmista-

Rahvusvaheline kogemus 

Registriandmete 

puhastamine ja 

teenusesaaja teekonna 

analüüs  

Soovituste 

tegemine 

Registriandmete kirjeldav analüüs 

Intervjuud teenuseosutajate, -saajate, teenusesaajate lähedaste 

ja tööandjatega 

AEG 

Millised on teiste riikide kaitstud töö teenuse osutamise süsteemid? 

Millised on teiste riikide kogemused kaitstud töö teenusega, mida võtta arvesse Eestis? 

Teenuste süsteem ja Eesti kogemus 

Teenusesaaja teekond 

 

Teenusekorraldajate tagasiside analüüsidele 

Milline on kaitstud töö ja toetavate/sarnaste teenuste struktuur ja maht? 

Millise profiiliga asutused neid osutavad ja millises mahus? 

Millised kliendid teenuseid saavad ja millises mahus? 

Milline on Eesti kaitstud töö teenuse osutamise süsteem? 

Millised on sihtrühmade vajadused kaitstud töö teenuse järele? 

Millised olid saadud/osutatud teenused ja kogemused nendega? 

Millised rühmad on olulised? 

Milliseid küsimusi tuleb esitada erinevatele rühmadele? 

Millised on tüüpilised kaitstud töö teenuse saajate teekonnad kaitstud töö rakendussüsteemis? 

Millest sõltub kaitstud töö teenuse saaja teekond, selle katkemine? 

5  
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2. EESTI ANALÜÜS 

2.1 Lähtekoht: töövõimereform 

2016. aastal käivitus Eestis töövõimereform, millega loodi uus töövõime toetamise süsteem. Tegemist 

on suure ja olulise muudatusega, mis puudutab enam kui 100 000 inimest1. 

Töövõimereformi eesmärgiks on toetada töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega 

tööealiste inimeste täisväärtuslikku ja võimalikult iseseisvat elu, aidates neil leida tööturuteenuste 

abil võimetekohast tööd ja tööl püsida2. Töövõimereformi eelselt oli kõikidest töövõimetuspensioni 

saajatest 60% riigi ülal pidada. Osalise (40–90%) töövõimekaotusega töövõimetuspensionäridest teenis 

palgatulu ainult 35%3. 

Reformi käigus toimus palju olulisi muutusi, näiteks ei keskenduta inimeste töövõime hindamisel enam 

sellele, mida inimesed ei suuda teha, vaid sellele, mida nad suudavad. Eelnevalt hinnati inimeste 

töövõimet nende diagnoosist, st terviseseisundist lähtudes, mis ei näita inimese reaalset töövõimet. 

Eelnevalt määrati inimesele haiguse põhjal töövõimetuse protsent ning maksti selle eest justkui 

kompensatsiooni. Uue töövõimereformi järgselt püütakse kompenseerida seda, kui suurel määral ei saa 

inimene tööelus osaleda. Töövõimereformiga mindi ühelt vähenenud töövõimega inimeste kaitse 

süsteemilt (pensionisüsteem) üle teisele (toetuste ja hüvitiste süsteem) – kui seni maksti vähenenud 

töövõimega inimestele töövõimetuspensionit, siis uue töövõime toetamise süsteemi järgi makstakse 

inimesele töövõimetoetust4.  

Vahopski jt (2014)5 töövõime reformi eelne uuring toob välja, et enne tööhõivereformi inimesed ainult 

sisenesid töövõimetuspensioni skeemi, aga ei väljunud sealt – väljujaid oli vaid 1% ringis, mis võib OECD 

raporti järgi olla tingitud sellest, et töövõimetuse skeemist olid puudu rehabilitatsiooni ja 

reintegratsioonimeetmed6.  

Riigikontrolli audit (2010)7 tõi reformieelse perioodi kohta välja, et püsiva töövõimetuse määramisel 

hinnatakse inimese võimet teha seda tööd, mida ta varem on teinud. Riik ei hinda seda, kas inimene 

oleks võimeline endale elatist teenima mõnda muud ametit pidades. Riigikontroll leidis, et enne 

töövõimekao määramist peab riik üritama taastada inimese töövõimet või toetama uue kutse 

omandamist.  

                                                   
1 Sotsiaalministeeriumi kodulehekülg. https://www.sm.ee/sites/default/files/toovoimereform.pdf 

2 Sotsiaalkindlustusameti kodulehekülg. https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/toovoimereform 

3 Riigikontroll (2010). Riigi tegevus puuetega inimeste ja töövõimetuspensionäride toetamisel. (Kontrollaruanne). 

http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2159/Area/21/language/etEE/Default.aspx. 

4 Töövõime hindamise metoodika piloteerimise tulemuste analüüs. Sotsiaalministeerium. 2015. 

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-

editors/Toovoimereform/toovoime_hindamistest/tvr_hindamispiloot_raport_01072015.pdf 

5 Vahopski, R., Lauri, M. jt (2014). Töövõimetoetuse seaduse mõjuanalüüs – eelhindamine. Saar Poll OÜ, Euroopa Sotsiaalfond, 

Sotsiaalministeerium. 

6 OECD majandusraport 2012. http://www.oecd.org/eco/surveys/Estonia%20overview.pdf 

7 Riigikontroll (2010). Riigi tegevus puuetega inimeste ja töövõimetuspensionäride toetamisel. (Kontrollaruanne). 

http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2159/Area/21/language/etEE/Default.aspx. 

https://www.sm.ee/sites/default/files/toovoimereform.pdf
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/toovoimereform
http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2159/Area/21/language/etEE/Default.aspx
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Toovoimereform/toovoime_hindamistest/tvr_hindamispiloot_raport_01072015.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Toovoimereform/toovoime_hindamistest/tvr_hindamispiloot_raport_01072015.pdf
http://www.oecd.org/eco/surveys/Estonia%20overview.pdf
http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2159/Area/21/language/etEE/Default.aspx
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Alates 1. jaanuarist 2017 koondati töövõime teemad ühe asutuse alla. Töötukassa ülesandeks sai 

töövõime hindamine ja määramine ning töövõimetoetuse maksmine. Peamiselt osutab Töötukassa 

teenuseid osalise töövõimega inimestele. Teatud teenuseid saavad Töötukassast ka puuduva 

töövõimega inimesed, kuid peamiselt asuvad need teenused Sotsiaalkindlustusameti haldusalas. 

Rehabilitatsiooniteenuseid osutab sõltuvalt teenuse eesmärgist Töötukassa või Sotsiaalkindlustusamet. 

2016. aasta II poolaastal tehti uut töövõime hindamise metoodikat kasutades kokku 4613 töövõime 

hindamise otsust (2017. aastal – 50 944; 2018 – 48 427; 2019 – 45 779). 2017. aastal määrati puuduv 

töövõime 26%-l juhtudest (2018 – 31% ja 2019 – 30%), osaline töövõime 57%-l juhtudest nii 2017., 2018. 

kui ka 2019. aastal, töövõime vähenemist ei tuvastatud 16%-l juhtudest (2018 – 11% ja 2019 – 12%). 

2018. aasta jaanuari lõpus oli registreeritud töötutest iga kolmas (10 037 töötut) vähenenud 

töövõimega8 9. 

TABEL 1. Uue töövõimetoetuse süsteemi rakendamise peamised muudatused, mis mõjutavad tänaseid 

töövõimekaoga inimesi. Allikas: autorid Vahopski jt 201410 põhjal 

EELMISES: PÜSIVA TÖÖVÕIMETUSE SÜSTEEMIS UUES: TÖÖVÕIMETOETUSE SÜSTEEMIS 

Määratakse töövõimekaotuse ulatus haigusest või 

diagnoosist lähtudes. 

Keskendutakse kaotatud töövõimele ehk sellele, 

mida inimene enam teha ei saa. 

 

 

Töövõimetuse määramisel lähtutakse sellest, kas 

töövõimekaotus võimaldab jätkata töötamist senisel 

töökohal. 

Haigus või diagnoos ei tähenda automaatselt 

võimetust tööd teha. 

Keskendutakse inimese säilinud töövõimele ning 

hinnatakse seda, mida inimene on suuteline 

tegema. 

 

Lähtutakse sellest, millist tööd inimene sõltuvalt oma 

töövõimepiirangutest on suuteline tegema. 

Töövõimekaotuse ulatus määratakse protsentides (10–

100%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otsus töövõimekaotuse kohta tehakse tähtajaga 6 

kuud kuni 5 aastat 

Loobutakse protsentidest. Toimub 

ümberhindamine (varasem 100% töövõimetus ei 

pruugi tähendada täielikku töövõimetust uues 

süsteemis). 

Hinnatakse, kas inimene on: 

a) töövõimeline; 

b) osalise töövõimega – inimese töötamine on 

terviseseisundi ja sellest tulenevate 

piirangute tõttu osaliselt takistatud; 

c) puuduva töövõimega – inimene ei ole 

terviseseisundi ja sellest tulenevate 

piirangute tõttu võimeline töötama. 

 

Otsus töövõimekaotuse kohta tehakse tähtajaga 6 

kuud kuni 5 aastat 

Töövõimetuspensionär ei pea töötama ega otsima 

tööd. 

 

 

 

 

 

 

Osalise töövõimega isik peab toetuse saamiseks 

töötama! 

Mittetöötamise korral peab end töötuna, tööotsijana 

Töötukassas arvele võtma ning osalema 

aktiveerivates meetmetes. 

Alla 3-aastase lapse kasvatamist ja õppimist kuni 30. 

eluaastani loetakse samuti aktiivsuseks. 

 

                                                   
8 Sotsiaalministeeriumi arengukava https://www.sm.ee/sites/default/files/lisa_1_tooturuprogramm_2019_2022_0.pdf 

9 Töövõime hindamine. Töötukassa kodulehekülg. https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/toovoime-hindamine   

10 Vahopski, R.; Lauri, M.; Telpt, E.; Siirman, E.; Suhhoterina, M.; Strapatšuk, I. (2014) Töövõimetoetuse seaduse mõjuanalüüs – 

eelhindamine, Saar Poll OÜ, Euroopa Sotsiaalfond, Sotsiaalministeerium. Vahopski jt hindasid mõju toetudes töövõimetoetuse 

seaduse eelnõule seisuga september 2013. 

https://www.sm.ee/sites/default/files/lisa_1_tooturuprogramm_2019_2022_0.pdf
https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/toovoime-hindamine
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EELMISES: PÜSIVA TÖÖVÕIMETUSE SÜSTEEMIS UUES: TÖÖVÕIMETOETUSE SÜSTEEMIS 

Töötamine ja tööotsimine ei mõjuta inimesele 

määratud töövõimetuspensioni saamist. 

Töötukassa poolt leitud sobivale ja võimetekohasele 

tööle asumine. Mittetäitmise korral võib toetuse 

maksmise peatada või lõpetada. 

Administreeriv asutus, kuhu inimene pöörduma peab, 

on Sotsiaalkindlustusamet, kes: 

 hindab töövõime kaotust; 

 maksab toetust. 

Administreeriv asutus, kuhu inimene pöörduma peab, 

on Töötukassa, kes 

 hindab töövõimet; 

 maksab toetust; 

 aitab leida sobivat tööd – osutab kõiki 

tööturuteenuseid. 

Rehabilitatsiooni saavad üksnes inimesed, kellel on 

tuvastatud puue. 

Rehabilitatsiooni saavad ka inimesed, kellel ei ole 

puuet, kuid kelle töövõime on vähenenud. 

Töövõimetuspensioni suurus on mitmeastmeline ja 

sõltub töövõimekaotuse %-määrast (40-50-60-70-

80-90-100). 

Töövõimetoetust makstakse kahes suuruses 

(kehtivad päevamäärad seisuga märts 2020): 

1) täissuurus – 100% kehtivast päevamäärast 

13,79 eurot/päevas neile, kellel töövõime 

puudub (keskmiselt 413,70 eurot kuus); 

2) pooles osas – 57% kehtivast päevamäärast 

7,8603 eurot/päevas neile, kellel on osaline 

töövõime (keskmiselt 235,81 eurot kuus). 

Töötasu suurus ei mõjuta töövõimetuspensioni 

suurust. 

Töövõime toetuse suurus sõltub igakuise sissetuleku 

suurusest. Kui sissetulek ületab teatud piiri, siis 

inimesele määratud toetust vähendatakse. 

 

Uue seaduse üks oluline lisandus on aktiivsusnõue, mis tähendab, et osalise töövõimega inimestel, kes 

ei tööta, on töövõimetoetuse saamiseks kohustus ennast töötuna arvele võtta, tööd otsida ning osaleda 

Töötukassa osutatavatel töölesaamist toetavatel teenustel ehk olla töötuna ise aktiivne kodanik ja püüda 

oma töölesaamise võimalusi suurendada. Passiivsena töötuna arvel olles võib Töötukassa keelduda 

töövõimetoetuse maksmisest. Lisaks töötamisele ja tööotsimisele tähendab aktiivsus ka näiteks 

õppimist, alla 3-aastase lapse või puudega inimese hooldamist. 

Töövõime reformist rääkides tuleb silmas pidada ka sotsiaalvaldkonna deinstitutsionaliseerimise kava. 

Sotsiaalministeeriumi heaolu arengukava11 ja erihoolekandeteenuste arengukava12 tulevikuvisioonis on 

eesmärk reorganiseerida üle 30-kohalised teenusekohad ning eelisarendada toetavate teenuste 

osutamist, keskendudes individuaalsete ja kvaliteetsete teenuste kogukonnapõhisele arendamisele. See 

puudutab eelkõige psüühiliste erivajadustega inimeste (kuid mitte ainult) hariduse, koolituse, töötamise, 

eluaseme, tervishoiu ja transpordi võimaldamist. Eesmärk on vähendada inimeste osakaalu, kellele 

teenuste osutamine ei vasta nende vajadustele.  

Teenusesaaja peab saama erihoolekandeteenuseid vastavalt vajadusele ka paindlikult nii kuu, tunni, 

ööpäeva kui ka intervallide kaupa. Osutatakse teenuseid, mis on määratud suurema toetusvajadusega 

psüühilise erivajadusega täisealiste tööhõive suurendamisele ja omastehooldajate koormuse 

vähendamisele8. 

Deinstitutsionaliseerimise positiivseks mõjuks tuuakse tööhõive suurenemine: ööpäevaringse teenuse 

osutamisel väiksemates asutustes tekib suurem vajadus tegevusjuhendajate järele, mis aitab kaasa 

piirkondlikule tööhõive kasvule. Ka kvaliteetsete teenuste kättesaadavus suureneb, mille tulemusel 

                                                   
11 Sotsiaalministeeriumi heaolu arengukava tööturuprogramm 2019–2021 

https://www.sm.ee/sites/default/files/lisa_1_tooturuprogramm_2019_2022_0.pdf 

12 Erihoolekande arengukava aastateks 2014–2020 https://www.sm.ee/sites/default/files/content-

editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Puudega_inimetele/erihoolekande_arengukava_2014-2020.pdf 

https://www.sm.ee/sites/default/files/lisa_1_tooturuprogramm_2019_2022_0.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Puudega_inimetele/erihoolekande_arengukava_2014-2020.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Puudega_inimetele/erihoolekande_arengukava_2014-2020.pdf
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väheneb hoolduskoormus perekonnale, mis omakorda parandab perekonnaliikmete tööhõivet. Näiteks 

toetatud töötamine ainult puuetega inimestele mõeldud töökohtades ja ainult kitsale sihtrühmale 

kavandatud päevakeskused ei too kaasa kogukonda sulandumist, isegi kui neid teenuseid osutatakse 

kogukonnas. Üksteisega integreeritud lahendused on efektiivsemad kui üksikud toetatud töötamise 

vormid teistest eraldatuna, nn erivajadustega inimeste töökeskustes13. 

Töötamine on kõikide tööealiste kodanike sotsiaalse kaasamise ja majandusliku sõltumatuse 

võtmeelement8. Uuring noorte intellektipuudega14 inimeste seas toob välja, et nende hulgas on palju 

neid, kes tahavad tööl käia ja pingutavad töö otsimise nimel. Tööl käimise põhjustena tõid nad välja 

soovi ise raha teenida, suhelda teiste inimestega, leida endale tegevust, soovi kuuluda kollektiivi, luua 

tööga seonduvat rutiinset olukorda, st hommikul tööle minemist ja õhtul koju tulemist. Tööl käimine 

annab inimestele eneseusku, st ollakse uhked selle üle, et käiakse tööl15.  

2.2 Lühi- ja pikaajaline kaitstud töö teenus 

Kaitstud töö on teenus, mille abil saab vähenenud töövõimega inimene teha võimetekohast tööd talle 

jõukohases tempos, sobivas ja erivajadusi arvestavas töökeskkonnas, kus talle on tagatud vajalikus 

ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi.  

Kaitstud töö teenuse osutamist koordineerib riigihangete abil Sotsiaalministeerium 2016. aastast, et 

tagada jätkusuutlik ja üle-Eestiline teenuskeskuste tegevus. Kaitstud töö teenus jaguneb kaheks: 

lühiajaline kaitstud töö (edaspidi: LKT) teenus, mida korraldab Töötukassa ja pikaajaline kaitstud töö 

(edaspidi: PKT) teenus, mida korraldab Sotsiaalkindlustusamet. 

Kaitstud töö teenuse eesmärk on kujundada kliendil töö tegemise käigus tööharjumus,  arendada 

tööoskusi ja võimaluse korral leida sobilik töö avatud tööturul, valmistada teenusesaaja ette avatud 

tööturule tööle saamiseks, toetada tööle asumisel ja töötamise sisseelamise perioodil16. 

Pikaajaline kaitstud töö17:  

Pikaajaline kaitstud töö teenus ei ole erihoolekandeteenus sotsiaalhoolekande seaduse mõistes ja selle 

osutamiseks ei pea teenuseosutajal olema tegevusluba. PKT teenuse kliendikohtade arv teenuse kõikide 

etappide (I, II ja III) peale aastateks 2019–2020 on 742. 

Peamised nõuded, mida teenuseosutajad täitma peavad, on järgmised: 

- klientidele pakutavate tööde nimekiri on mitmekesine;  

                                                   
13 Uuring psüühilise erivajadusega inimestele suunatud erihoolekandesüsteemi ümberkorraldamiseks ja tõhustamiseks teiste 

riikide praktikate alusel: lõppraport (2016). Tallinna Ülikool 

14 Kasutame aruandes läbivalt sõna intellektipuue „vaimupuude“ vähem stigmatiseeriva sünonüümina. Intellektipuue on täpsem 

termin, mis viitab sellele, et häiritud on just intellekt, inimese loogilise mõtlemise võime, planeerimine, seoste loomine, 

ülesannete lahendamine jms.  

15 Kruuse, K., Otsa, M. (2014). Uuring vaimupuudega noorte osalemisest tööturul. OÜ InCase. 

http://www.erinevusrikastab.ee/files/Tulemused.pdf  

16 https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kaitstud-too 

17 Riigihange 201532, Pikaajalise kaitstud töö teenuse tellimine 2019-2020 https://riigihanked.riik.ee/rhr-

web/#/procurement/728934/general-info 

http://www.erinevusrikastab.ee/files/Tulemused.pdf
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kaitstud-too
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/728934/general-info
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/728934/general-info
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- teenuse osutamiseks on olemas ruumid vajaliku sisustuse, seadmete ja vahenditega;  

- olemas on koostööpartnerid ja tööandjad, kelle tellimusi kliendid täitma hakkavad; 

- seitsme teenusesaaja kohta on vähemalt üks juhendaja; 

- vähemalt üks kliente juhendav spetsialist on sotsiaaltöö või selle siduseriala kõrgharidusega, 

teistel spetsialistidel peab olema läbitud vastav koolitus; 

- iga sihtgrupi töö juhendamiseks on selle sihtgrupiga töötamise kogemusega juhendajad. 

 

Lühiajaline kaitstud töö18:  

Lühiajalise kaitstud töö teenuse osutajad peavad täitma ka kõiki eelpool nimetatud PKT tingimusi, kuid 

lisaks peab:  

- viie teenusesaaja kohta olema vähemalt üks juhendaja; 

- kõikidel vahetult klienditööd tegevatel spetsialistidel olema kolmeaastane töökogemus: 

tegevusjuhendajana erihoolekandeteenuse osutaja juures või psüühikahäiretega inimestele 

teenust osutanud rehabilitatsioonimeeskonnas rehabilitatsiooniteenuse osutaja juures; 

- vahetult klienditööd tegev spetsialist olema läbinud tegevusjuhendaja koolituse või olema 

tegevusjuhendaja õppekava järgse kutseharidusega või olema läbinud vähemalt 104 

akadeemilise tunni ulatuses koolituse toetatud töölerakendamisest, mis sisaldas järgmiseid 

mooduleid/teemasid: toetatud töölerakendamise põhimõtted, protsess; kliendi kaasamine; 

kliendi kompetentside (oskuste/võimete) kaardistamine; töö otsimine; tegevused tööandjaga; 

tugi tööl püsimiseks; vähenenud töövõimega inimeste tööle saamist ja töötamist toetavad 

tegevused. 

TABEL 2. Pikaajalise ja lühiajalise kaitstud töö teenuse võrdlus. Allikas: autorid selle põhjal19 

 PKT LKT 

Teenuse eesmärk: Osutada teenust inimestele, kes oma 

tervisest tingitud erivajaduse tõttu ei 

saa/ei ole võimelised töötama avatud 

tööturul tavalistes töötingimustes20. 

Osutada teenust vähenenud töövõimega 

inimestele, kes saavad teha oma võimetele 

vastavat tööd neile jõukohases tempos, 

sobivas töökeskkonnas, kus on arvestatud 

nende erivajadustega ja valmistatakse 

inimest ette sisenemiseks avatud 

tööturule21. 

Klient on 

inimene, kes... 

- on tööealine; 

- on vähemalt ühe terviseprobleemiga 

järgnevaist: raske, sügava või püsiva 

kuluga psüühikahäire, liitpuue, 

nägemispuue, on läbi elanud 

- on töötuna arvele võetud;  

- on hinnatud osaline töövõime 

töövõimetoetuse seaduse alusel või kellele 

on määratud puue puuetega inimeste 

sotsiaaltoetuste seaduse alusel;  

                                                   
18 Riigihange 207939 https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1566678/documents/source-

document?group=B&documentOldId=12277459 

19 Edasiarendus ja praegu kehtivate muudatusettepanekutega täiendatud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse analüüsist 

„Lühi- ja pikaajalise kaitstud töö teenuse pakkumise ülevaade” (2018) 

https://www.astangu.ee/sites/default/files/media/Kaitstud_töö_teenuse_ülevaade.pdf 

20 Sotsiaalkindlustusameti kodulehekülg. https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-

hoolekanne/erihoolekandeteenused/pikaajaline-kaitstud-too 

21 Töötukassa kodulehekülg. https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/kaitstud-too 

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1566678/documents/source-document?group=B&documentOldId=12277459
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1566678/documents/source-document?group=B&documentOldId=12277459
https://www.astangu.ee/sites/default/files/media/Kaitstud_t%C3%B6%C3%B6_teenuse_%C3%BClevaade.pdf
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused/pikaajaline-kaitstud-too
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused/pikaajaline-kaitstud-too
https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/kaitstud-too
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peaajutrauma või ajukahjustust tekitava 

haiguse;  

- on puuduva töövõimega; 

- on võimeline tegema eesmärgipärast 

tööd keskmiselt 10 tundi nädalas 

teenuse esimese etapi lõpuks. 

- ei ole kohe valmis töötama avatud 

tööturul tervise-seisundist või puudest 

tuleneva vähenenud produktiivsuse, 

ulatusliku tööalase ja sotsiaalse 

juhendamise vajaduse tõttu; 

- on võimeline tegema eesmärgipärast tööd 

hinnanguliselt vähemalt 20 tundi nädalas 

(4–5 tundi päevas).   

Teenuse-

korraldaja: 

Sotsiaalkindlustusamet Töötukassa 

Teenuse etappide 

arv: 

3 3 

Teenuse kestus: I etapp: kuni 4-6 kuud 

II etapp: kuni 3 aastat 

III etapp: kuni 1 aasta 

Alates 2019. aastast ka jätkuetapp. 

 

I etapp: 4-6 kuud 

II etapp: 8-10 kuud 

III etapp: kuni 12 kuud 

Kokku kuni kaks aastat. 

Sisuliselt 4+8+12 kuud, I ja II etappi on 

võimalik pikendada III etapi arvelt.  

Teenuse I etapp: - Ettevalmistav etapp, kus tegevus toimub individuaalse tegevuskava järgi, mille koostab 

teenuseosutaja koos kliendiga. 

- Kliendile makstakse stipendiumi (3,84 eurot päev) ning sõidu- ja majutustoetust (0,1 

eurot/km). 

 - Inimene saab proovida erinevaid töid ja 

neid harjutada, hinnatakse inimese 

töösuutlikust ja kujundatakse välja 

inimese tööoskused. 

- Kliendiga on sõlmitud vabatahtliku töö 

leping. 

- Etapi lõpuks selgub, kas inimene on 

võimeline jätkama II etapis. 

- Minimaalne töötamise nõue – 20 tundi 

kuus vähemalt 10 tööpäeval.  

- Pearaha maksimaalne suurus – 305 

eurot 

- Toimub kliendi hindamine tema 

töösuutlikkuse suhtes, tööoskuste 

õpetamine ja harjutamine, tööharjumuse 

kujundamine.  

- Klient on töötuna Töötukassas arvel ja TO 

kliendiga lepingut ei sõlmi.  

- Minimaalne töötamise nõue – puudub, 

kuid hiljemalt I etapi lõpuks peab klient 

olema suuteline tegema kuus vähemalt 40 

tundi eesmärgipärast tööd.  

- Pearaha maksimaalne suurus selgub 

hankepakkumise käigus.  

Teenuse II etapp: - Vähenenud töövõimega inimene töötab kaitstud tingimustes teenuseosutaja juures, 

kuid samal ajal nõustab ja toetab teda teenuseosutaja selleks, et ta leiaks töö avatud 

tööturul. 

- Tegevus toimub individuaalse tegevuskava järgi, mille koostab teenuseosutaja koos 

kliendiga. 

- Teenuseosutaja sõlmib kliendiga töölepingu ja teenuseosutaja peab tasuma kliendile 

töötasu vähemalt miinimumtunnitasu alusel. 

 - Minimaalne töötamise nõue – 40 tundi 

kuus.  

- Etapi kestus – tähtajatu.   

- Pearaha maksimaalne määr 400 eurot. 

Töötuna arvelolek lõpetatakse ja 

vajadusel saab inimene taotleda 

Töötukassast tööle sõidu toetust. 

- Teenuseosutaja sõlmib kliendiga 

töölepingu. 

- Minimaalne töötamise nõue – vähemalt 40 

tundi või 10 päeva kuus. II etapi lõpuks 

peab klient olema suuteline tegema tööd 

vähemalt 20 tundi nädalas. 

- Pearaha maksimaalne määr vastavalt 

hankes esitatud pakkumisele. 

Teenuse III etapp: - Klient töötab avatud tööturul teenuseosutaja kahaneval toetusel. 

- Teenuseosutaja juhendab ja toetab klienti vastavalt vajadusele. Vajadusel nõustatakse 

nii kliendi tööandjat kui kolleege kliendiga suhtlemise ja tööülesannete/töökeskkonna 

kohandamise teemadel.   
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- Teenuseosutaja hoiab regulaarset sidet tööandjaga, et ennetada tagasilööke, 

probleemidele leitakse lahendus ühiselt, antakse nõu lähedastele kliendi toetamiseks 

pärast teenuselt väljumist. 

 - Maksimaalselt 720 tundi juhendamist. 

- Pearaha maksimaalne määr puudub, 

teenuseosutajale makstakse iga 

juhendatud tunni eest maksimaalses 

määras 6,50 eur tunni eest. 

- Maksimaalselt 1000 tundi juhendamist, 

tundide arv oleneb etapi kestusest. 

- Pearaha makstakse teenuseosutajale 

vastavalt esitatud pakkumisele, 

maksimaalne määr puudub. 

Jätkuetapp: - Kui klient ei leia kolme aasta jooksul 

avatud tööturul sobivat töökohta, võib ta 

soovi ja sobivuse korral jätkata 

teenuseosutaja juures töötamist teenuse 

II etapi jätkuetapis.  

Jätkuetapi tasu on u 120 eurot väiksem, 

kui põhietapis (400 eurot ja 285 eurot 

maksimaalse tasuna). 

Jätkuetapp puudub. 

Tehtavad tööd:  Tagatud peab olema kolm töövaldkonda Tagatud peab olema viis töövaldkonda 

Individuaalne 

tegevuskava: 

- Tegevused kirjeldatakse igaks teenuse osutamise päevaks 

- Klient allkirjastab oma töötatud tunnid iga tööpäeva lõpus 

Klientide 

asendamine 

teenusel: 

Lahkunud/teenuse katkestanud kliendi 

asemele on SKA-l võimalik saata uus 

klient. 

Kliendid suunatakse teenusele pigem 

grupina. 

Lahkunud/teenuse katkestanud kliendi 

kohta Töötukassa uue kliendiga ei täida. 

Kliendid suunatakse teenusele 

pakkumusaasta jooksul. 

Aruandlus 

teenuseosutaja ja 

teenusekorraldaja 

vahel: 

Teenuseosutaja esitab kord kuus SKAle 

töötaja töötatud tundide andmed Exceli 

tabelisse kantuna. Lisaks pabervormid 

kliendi allkirjaga iga läbitud tööpäeva ja 

tundide kohta. 

 

Muud 

paralleelsed 

teenused: 

Teenusesaaja ei tohi saada samaaegselt: 

- töötamise toetamise teenust 

(sotsiaalkindlustusametist); 

- lühiajalist kaitstud töö teenust 

(töötukassast). 

Teenusesaaja ei tohi saada samaaegselt: 

- töötamise toetamise teenust 

(sotsiaalkindlustusametist); 

- pikaajalist kaitstud töö teenust 

(sotsiaalkindlustusametist). 

 

 

Näide: PKT viimane hange 

I ja II etapis tasutakse teenuse eest nn pearaha põhimõttel (pearaha on ühe täiskalendrikuu 

teenustasu teenust saava ühe kliendi eest vastavalt teenuskomponentidele). Pearaha täismäär ja 

ühtlasi maksimaalne määr (sisaldab mõlemat teenuskomponenti ilma km-ta) on kõikides 

maakondades järgmine:  

1) teenuse I etapis – maksimaalselt 305 eurot kalendrikuus;  

2) teenuse II etapi põhiperioodis – maksimaalselt 400 eurot kalendrikuus;  

3) jätkuperioodis – maksimaalselt 285 eurot kalendrikuus;  

4) teenuse III etapis tasutakse tunnitasu alusel, maksimaalselt 10 eurot tunnis (tund = 60 

min).  



 

  

Kaitstud töö teenuse tulemuslikkuse vahehindamine ja 

rahvusvaheline võrdlus 

16 

Puuduva ja vähenenud töövõimega inimeste seas tehtud küsitlus näitas, et mittetöötavatest inimestest 

soovis võimalusel tasustatud tööle minna 52%22, eriti nooremad, parema töövõime ja terviseseisundiga 

inimesed. Neid takistab avatud tööturul töö otsimisel eelkõige halb terviseseisund, sobiva 

töökoormusega ja erivajadusega töötajatele kohandatud töökohtade vähesus, madal palk ja liiga suured 

nõudmised töötajale. Mittetöötavatest puuduva ja vähenenud töövõimega inimestest tegeles eelpool 

nimetatud 2017. a uuringu andmetel tööotsingutega 29%. Neist, kes ütlesid end tegelevat 

tööotsingutega, on Töötukassas arvel 56%, kellest omakorda 75% ütles, et sooviks võimalusel teha 

tasustatud tööd. See näitab, et märkimisväärsel osal puuduva või vähenenud töövõimega inimestest, 

keda seoses uues töövõimesüsteemis kehtestatud aktiivsusnõuetega töötukassas arvele võetakse, 

puudub tegelikult motivatsioon töötada, samas peab arvestama, et umbes pooled tööotsingutega 

tegelevatest puuduva või vähenenud töövõimega inimestest otsivad tööd muudest kanalitest kui 

Töötukassa vahendusel. 

2.3 Töövõime hindamine ja kaitstud töö teenusele 

suunamine 

Töövõime hindamise aluseks on töövõimetoetuse seadus23. Töövõime hindamine on pikaajalise 

tervisekahjustusega inimese töövõime vähenemise ja olemasoleva töövõime ulatuse tuvastamine. 

Töövõime hindamise käigus selgitatakse välja inimeste tegutsemisvõime, mille alusel teda aidata töö 

leidmisel ja hoidmisel ning seeläbi tagada talla ka igakuine sissetulek. 

Töövõime hindamise peavad läbi tegema kõik tööealised pikaajalise tervisekahjustusega inimesed, kelle 

töövõime on vähenenud. Töövõimet hindab alates 2017. aastast ainult Töötukassa24. Töövõime 

hindamisel arvestatakse nii inimese kehalist kui ka vaimset võimekust ehk nii füüsiliselt jõudu kui ka 

vaimset tahet tegevusi teha. Töövõime hindamise tulemusel saab inimene teada, kas tema: 

- töövõime ei ole vähenenud ehk inimene on 100% töövõimeline või 

- töövõime on osaline ehk töötamine on osaliselt takistatud terviseseisundi ja sellest tulenevate 

piirangute tõttu või 

- töövõime on puuduv ehk inimene ei ole oma terviseseisundi ja sellest tulenevate piirangute 

tõttu võimeline töötama25. 

Töövõime hindamise otsus kehtib kuni viis aastat. Töövõime toetust maksab Töötukassa. Osalise 

töövõimega inimesed peavad töövõimetoetuse saamiseks täitma aktiivsusnõuet, puuduva töövõimega 

inimesed aktiivsusnõuet täitma ei pea. 

Töövõimetoetuse kehtiv päevamäär on 2019. aastast 13,79 eurot, millest ühe kalendripäeva toetus on: 

                                                   
22 Teadlikkus ja hoiakud vähenenud töövõimega inimeste ning töövõimereformi teemal. 2017. Eesti Rakendusuuringute Keskus 

CentAR OÜ, Turu-uuringute AS, Euroopa Sotsiaalfond, Sotsiaalministeerium.  

23 Töövõimetoetuse seadus. Riigi Teataja I, 13.12.2014, 1 https://www.riigiteataja.ee/akt/113122014001 

24 Töötukassa kodulehekülg: Töövõime hindamine https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoime-hindamine  

25 Töötukassa kodulehekülg: Töövõime hindamine ja töövõimetoetus 

https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/thv_243x174mm_ee.pdf 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113122014001
https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoime-hindamine
https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/thv_243x174mm_ee.pdf


 

  

Kaitstud töö teenuse tulemuslikkuse vahehindamine ja 

rahvusvaheline võrdlus 

17 

- osalise töövõime korral 57% kehtivast päevamäärast (7,8603 eurot päevas, keskmiselt 235,81 

eurot kuus); 

- puuduva töövõime korral 100% kehtivast päevamäärast (13,79 eurot päevas, keskmiselt 

413,70 eurot kuus)26.  

Puude ja selle raskusastme tuvastab endiselt Sotsiaalkindlustusamet. Olenemata inimese töövõime 

hindamise tulemusest jääb talle ka edaspidi võimalus saada Töötukassa tööturu teenuseid. Puuduva 

töövõime korral võib inimene pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse ja taotleda sealt talle vajalikke 

toetavaid teenuseid (sotsiaalse rehabilitatsiooni ja erihoolekandeteenuseid), kaasa arvatud pikaajalise 

kaitstud töö teenust.  

Töövõime välja selgitamiseks hinnatakse inimese tegutsemisvõimet seitsmes valdkonnas, mis 

põhinevad rahvusvahelisel funktsioneerimise klassifikatsioonil27 28: 

- liikumine; 

- käeline tegevus; 

- suhtlemine: nägemine, kuulmine ja kõnelemine; 

- teadvusel püsimine ja enesehooldus; 

- õppimine ja tegevuste elluviimine; 

- muutustega kohanemine ja ohu tajumine; 

- inimestevaheline lävimine ja suhted. 

Töövõime hindamise protsessis on väga oluline roll inimesel endal ja sellel, mida ta töövõime hindamise 

taotlusesse kirjutab ja tema terviseseisundit hindavale arstile ja hiljem ka Töötukassa juhtumikorraldajale 

räägib. Hindamisel arvestatakse inimese terviseandmeid, tööoskusi ja eelnevat töötamise kogemust 

(hinnatakse inimese terviseseisundit ning sellest tulenevaid tööelus tegutsemise ja osaluse piiranguid). 

Töövõime hindamine toimub tavapäraselt mittetöötamise perioodil. Kui piirangud on tuvastatud, siis 

eelduslikult tekivad inimese tegutsemisvõime valdkonnad, kus tal piiranguid ei esine. Reaalset tööle 

minemise ja tööl olemise kogemust on töövõime hindamisel n-ö kabinetis läbi viidud intervjuu käigus 

keeruline arvesse võtta, eelkõige siis, kui inimene ei ole mitte kunagi tööl käinud. Kodus toimetamise ja 

töötamise tegurid on oma iseloomult universaalsed, kuid juba tulenevalt erinevast tegutsemise 

keskkonnast erinevad. Lisaks kaasneb tööl käimisega palju väliseid tegureid (tööpinge, töökaaslaste 

tegevus, jm), mida pole võimalik tuvastada inimese töövõimet hinnates töövõime hindamise intervjuu 

käigus.  

Kaitstud tööd ja ka teisi tööturu teenuseid silmas pidades peavad neid teenuseid saama inimesed, kes 

on päriselt võimelised tööd tegema või võimelised tööd tegema hakkama mingi perioodi ehk mõistliku 

harjutamise või õppimise aja möödudes. Eestis on väga palju täisealisi inimesi, kes ei ole kunagi tööd 

                                                   
26 Töötukassa kodulehekülg: Töövõimetoetuse suurus ja üleminekuaeg 

https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoimetoetuse-suurus-ja-uleminekuaeg 

27 Töötukassa kodulehekülg: Lihtsas keeles selgitused töövõime hindamisest 

https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/lihtsas_keeles_juhis_2017.pdf 

28 

http://www.tartuvthk.ee/keel_eesti/failid/Rahvusvaheline%20funktsioneerimisvoime,%20vaeguste%20ja%20tervise%20klassifikat

sioon.pdf  

https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoimetoetuse-suurus-ja-uleminekuaeg
https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/lihtsas_keeles_juhis_2017.pdf
http://www.tartuvthk.ee/keel_eesti/failid/Rahvusvaheline%20funktsioneerimisvoime,%20vaeguste%20ja%20tervise%20klassifikatsioon.pdf
http://www.tartuvthk.ee/keel_eesti/failid/Rahvusvaheline%20funktsioneerimisvoime,%20vaeguste%20ja%20tervise%20klassifikatsioon.pdf
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teinud, kuid kes on mingil määral siiski tööks võimelised. Töövõime hindamise üks eesmärkidest on 

need inimesed üles leida.  

 

2.4 Kaitstud töö teenus teenuste süsteemis 

Tänases teenussüsteemis on sihtgrupi jaoks palju kattuvusi erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuse 

eesmärkides ja sisus29 (intervjuud Sotsiaalministeeriumi, Töötukassa ja SKA esindajatega). Ka töötamise 

komponent on nendes teenustes kirjeldatud. Erihoolekandeteenuse saajatel on õigus samal ajal saada 

ka sotsiaalse või tööalase rehabilitatsiooni teenuseid, mille abi võib olla ka sarnane30.  

Lühiajalisel kaitstud tööl on selge ja ühtselt mõistetav teenuse lõppeesmärk – teenuse saaja töötab  

avatud tööturul. Sama on kirjas ka pikaajalise kaitstud töö eesmärgis, kuid see ei ole teenuse esmane 

eesmärk. PKT teenuse puhul on esmaseks eemärgiks pigem inimese suutlikkuse selgitamine, 

tööoskuste ja -harjumuste kujundamine/säilitamine ning töökoha kohandamine töötaja vajadustele 

vastavaks.  

  

                                                   
29 Sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüs ja ettepanekud tervikliku kvaliteedisüsteemi tagamise juurutamiseks: analüüsi lõpparuanne 

(2013). Astangu 

30 Hetkeolukorra ülevaade erihoolekandeteenustest ja teenusesüsteemist (2016). Sotsiaalministeerium. 



 

  

Kaitstud töö teenuse tulemuslikkuse vahehindamine ja 

rahvusvaheline võrdlus 

19 

JOONIS 2. Kaitstud töö teenused sarnaste tööturu- ja sotsiaalteenuste seas. 

Märkus: puuduva töövõimega inimesed saavad ka tugiisikuga toetamise teenust, osalise töövõimega 

inimesed igapäevaelu toetamist ja töötamise toetamist. 

 

TÖÖVÕIME HINDAMINE 

(TÖÖTUKASSAS) 

Puuduv 

töövõime 

Osaline 

töövõime 

SOTSIAALKINDLUSTUS-

AMET 
TÖÖTUKASSA 

Tööealise elanikkonna töövõime 

toetamine 

TÖÖTURUTEENUSED 

Puue ja hoolekande- 

teenused 

ERIHOOLEKANDE TEENUSED 

Igapäevaelu 

toetamise 

teenus 

Töötamise 

toetamise 

teenus 

PKT LKT 
Tugiisikuga 

töötamine 

Tööalase 

rehab. 

teenus 

EESMÄRK: 

- Vaba aja 

sisustamine 

- Parima võimaliku 

iseseisva 

toimetuleku 

toetamine 

- Ühiskonnaelus 

osalemise 

toetamine 

 

EESMÄRK: 

- Tööoskuste 

kujundamine ja 

arendamine 

- Töö tegemise 

harjutamise 

võimaldamine 

 

EESMÄRK: 

- Töösuutlikkuse 

hindamine 

- Tööoskuste 

kujundamine  

- Võimetekohase 

töö tagamine 

- Töö oskuste, 

töövõime 

säilitamine 

 

EESMÄRK: 

AVATUD TÖÖTURULE JÕUDMINE 

 - Tugiisik 

juhendab ja 

abistab tööellu 

sisse elamisel 

- Tugiisik abistab 

töö 

planeerimisel/ 

korraldamisel 

- Tugiisik annab 

nõu tööalase 

suhtlemise osas 

 

- Rehab. 

meeskonna 

abil töövõime  

parandamine 

 

- Võimetele 

vastava töö 

leidmine 

- Jõukohases 

tempos töö 

tegemine/ 

tagamine 

- Ette-

valmistus 

töötamiseks 

avatud 

tööturul 
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Praegu osutatavat kaitstud töö teenust ja seda ümbritsevat teenuste maastikku vaadates on üldpilt 

teenuse ümber justkui selge – Töötukassa osutab tööturuteenuseid ja haldab osalise töövõimega 

inimesi, Sotsiaalkindlustusameti valdkond on puue ja erihoolekandeteenused. Tegelikult võib aga ka 

puuduva töövõimega inimene taotleda tööturuteenuseid ja osalise töövõimega inimene saada 

teenuseid Sotsiaalkindlustusametist. Näiteks on Töötukassa andmetel uues töövõime süsteemis 

hindamise läbinud osalise töövõimega inimestest tööga hõivatud veidi enam kui pooled ja puuduva 

töövõimega inimestest umbes neljandik31. 

Enim sarnanevad kaitstud tööga ja ka omavahel erihoolekandeteenustest igapäevaelu toetamise teenus, 

mille osaks on ka päevakeskuse teenus ja töötamise toetamise teenus. Töötukassa võimaldab palju 

erinevaid töötamise toetamise meetmeid, kuid kaitstud töö kontekstis on sarnaseimad teenused 

tugiisikuga töötamise teenus ja tööalase rehabilitatsiooni teenus.  

Igapäevaelu toetamise teenus on mõeldud kodus elavale psüühikahäirega täisealisele, kes vajab toetust 

ja abi igapäevaelu tegevustes. 

Teenuse eesmärk on inimese parima võimalikult iseseisva toimetuleku ja arengu tagamine ning 

ühiskonnaelus osalemise toetamine. Teenuseosutajad juhendavad, kuidas luua või säilitada sotsiaalseid 

suhteid, planeerida tegevusi ja sisustada vaba aega. Kujundatakse ja arendatakse inimese igapäevaelu- 

ja tööoskusi ning harjutatakse töö tegemist. Vajadusel nõustatakse kliendi lähedasi ja inimest ennast 

tema tervise ning toimimisega seotud eripärasid silmas pidades. 

Töötamise toetamise teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes vajab toetust ja abi 

töötamisega seotud tegevustes.  

Teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest tema võimetele vastava sobiva töö otsimise ja 

töötamise ajal. Inimest motiveeritakse tööle asumiseks, toetatakse võimetekohase töö leidmisel, 

lähtudes inimese huvidest. Juhendatakse inimest töö otsimise ajal, töö olemasolul või töö leidmisel 

sellega seotud ülesannete täitmisel ja töötamise ajal tekkivates küsimustes. Vajadusel juhendatakse ja 

nõustatakse tööandjat inimese tööle rakendamisel ja töötamise ajal tekkida võivatest olukordadest ja 

eripäradest. Toetatakse  inimese ettevalmistust iseseisvalt tööle asumisel.  

Töötamise toetamise teenuse osutaja peab leidma teenusesaajale sobiva töö vähemalt ühe aasta 

jooksul pärast teenuse osutamise alustamist. 

Töötukassa pakub erivajadustega inimestele laia valikut tööturuteenuseid: tööruumide ja -vahendite 

kohandamine; tööks vajaliku abivahendi tasuta kasutada andmine; tugiisikuga töötamine; 

kogemusnõustamine; tööalane rehabilitatsioon; tööandjate nõustamine ja teavitamine; tööandjale 

tööturukoolituse hüvitamine, mida saavad kasutada kõik inimesed, kel on puue, püsiv töövõimetus, 

osaline või puuduv töövõime, mis takistab tööle saamist või töötamist.  

Puuduva töövõimega inimene Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni teenuseid kasutada ei saa. 

Kaitstud töö on nii Sotsiaalkindlustusameti kui ka Töötukassa vaates n-ö viimane abinõu, kui ükski 

eelpool nimetatud teenustest inimese tööle aitamiseks ei sobi, siis osutatakse kliendile kaitstud töö 

teenust, kus on inimese toetamine suurim ja mitmekülgsem. Seega saavad kaitstud töö teenust tõesti 

                                                   
31 Teadlikkus ja hoiakud vähenenud töövõimega inimeste ning töövõimereformi teemal. 2017. Eesti Rakendusuuringute Keskus 

CentAR OÜ, Turu-uuringute AS, Euroopa Sotsiaalfond, Sotsiaalministeerium. 
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n-ö kõige raskemad kliendid. Kaitstud töö üks eesmärk on, et teenust saava inimese töövõime 

ja -harjumus suureneb (intervjuust Töötukassa esindajatega). 

Töötamise toetamise teenus on kavandatud väiksema abivajadusega ja n-ö tublimatele töö tegijatele 

kui PKT, kuna eesmärk on eelkõige inimene aasta jooksul tööle suundumiseks ette valmistada. 

Päevakeskus toetab igapäevaelu toetamise teenuse raames inimest rohkem ja on mõeldud n-ö 

nõrgematele.  

Mitmete erinevate teenuste süsteemi on kõrvaltseisjal keeruline mõista. Abivajajal endal on raske 

otsustada, mida on talle vaja ja kuidas ta teenusele kvalifitseerub. Ideaalpildis on tore, kui teenuseid 

saab valida komponentidena, paindlikult, aga teisalt tekitab see tehingukulusid. Iga üleandmine oludes, 

kus infosüsteemid ei ühildu, võib kaasa tuua selle, et inimesed jäävad „teenuste vahele kinni“. Vältida 

soovitakse olukorda, kus abivajaja jääb abita ehk üksi (intervjuust SKA esindajatega). 

Teenuste ja ka rahastamise võimaluste integreerimine terviklikuks ja inimese vajadustele vastavaks 

toetussüsteemiks jääb sageli kasutamata, kui puudub juhtumikorraldaja, kes vastutab inimesele vajaliku 

abi koordineerimise eest. Sotsiaalhoolekande seaduses (edaspidi SHS) nimetatud juhtumikorralduse 

regulatsioon, mille alusel lasub juhtumikorralduse kohustus KOV-il, ei ole seni taganud konkreetset 

vastutuse võtmist juhtumikorralduslikul alusel (SHS § 9). Paljud abivajajad jõuavad abi otsimise või 

esmase diagnoosini alles siis, kui probleemid on juba pikka aega kestnud. Esmahaigestunud on oma 

probleemiga pikka aega üksi, sest nende abivajadust ei märgata. Kui inimene aga ei saa õigeaegset abi, 

siis toimub tagasilangus ja toimetulek halveneb, millest tekib teenussüsteemile kokkuvõttes suurem 

kulu32. Sama võib üle kanda ka tööturuteenustele – pikaaegsetel töötutel ja erihoolekande klientidel, 

kes ei ole kunagi tööl käinud või pole seda väga pikka aega teinud, on väga keeruline (uuesti) tööturule 

siseneda. 

Teenuste killustatuse ja kättesaadavuse üle tundsid muret eelkõige Sotsiaalministeerium ning 

Sotsiaalkindlustusamet (intervjuudest Sotsiaalministeeriumi ja SKA esindajatega). Toodi välja, et täna 

osutatakse inimesele erinevaid teenuseid, kuid neid osutavad erinevad asutused ja ühtse pildi saamine 

inimesele osutatavast ja selle mõjust on keeruline. Näiteks, kui inimesel on tervisehäire või 

õnnetusjuhtum, puutub ta esmalt kokku Haigekassaga, seejärel saab ta taotleda rehabilitatsiooniteenust 

Sotsiaalkindlustusametilt, osasid teenuseid määrab kohalik omavalitsus, tööturuteenuste saamiseks 

tuleb pöörduda Töötukassasse. 

2.5 Kaitstud töö teenuse riigihanked 2015–2020 

Ülevaade on koostatud 25 kaitstud töö teenuse hanke põhjal, mis on riigihangete registris avaldatud 

vahemikus 05.10.2015–20.01.2020.33 Hangete analüüsil on kasutatud hankedokumente ja nende lisasid, 

kvalifitseerimistingimusi, vastavustingimusi, hankelepingute projekte, hindamismetoodikat ja hanke 

tulemina sõlmitud lepingute loetelu riigihangete registris. 

Hanked on leitud Riigihangete Registrist märksõnaotsinguga „kaitstud töö“ ning otsingutulemuste 

hulgast on välja jäetud hanked, millega ei tellita kaitstud töö teenust või mis on avaldatud enne 2015. 

                                                   
32 Teenuse disain erihoolekandeteenuste ja teenusesüsteemi ümberkorraldamiseks ja arendamiseks. Trinidad Wiseman  

https://www.omastehooldus.eu/sites/default/files/public/erihoolekandeteenuse_disain_lopparuanne.pdf 

33 Riigihanked viitenumbritega 167608, 166113, 170836, 174928, 176794, 178990, 179745, 183205, 184505, 187879, 188148, 

190096, 191146, 192679, 192858, 193805, 195285, 197766, 200178, 201532, 203407, 207939, 214360, 212577, 217881. 

https://www.omastehooldus.eu/sites/default/files/public/erihoolekandeteenuse_disain_lopparuanne.pdf
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aastat. Andmete võrdluseks kirjutati võrreldavate kategooriatena välja hangete avaldamiskuupäev, 

viitenumber, tellija, võitja, kestvus, hankedokumentides sõnastatud teenuse eesmärk, sihtgrupp, 

kaitstud töö teenuse etappide kirjeldus, teenuspakkuja isikule kehtivad nõuded, pakkumuses nimetatud 

spetsialistidele kehtivad nõuded, töö osutamise kohale kehtivad nõuded, hindamiskriteeriumid. 

Hangetest 18 hangivad kaitstud töö teenust Töötukassale, mida tehakse mitu korda aastas asukoha või 

sihtrühma järgi, ja 7 Sotsiaalkindlustusametile, kes hangib korraga kõik ühe hankeperioodi teenuskohad. 

Hankeid, mis lõppesid lepinguta, on nende seas kolm – üks SKA ja kaks Töötukassa hanget. Analüüsitud 

dokumentidest ei nähtu, et hanke läbikukkumise järel hanketingimusi muudetud oleks. Seitsme hanke 

puhul on hanke tulemiks olnud raamlepingu sõlmimine. Raamhankeid on kaitstud töö teenuse 

hankimiseks kasutanud SKA kuuel korral ja Töötukassa ühel korral.  

Hankedokumentides rõhutatakse kaitstud töö teenuse kirjeldamisel kliendile jõukohase töö ja 

erivajadustega arvestava töökeskkonna pakkumise olulisust. Nii Töötukassa kui ka SKA kaitstud töö 

teenuse eesmärgi sõnastus on hangete käigus jäänud samaks. Lühiajalise teenuse eesmärgiks on 

vähenenud töövõimega isiku ettevalmistamine avatud tööturule tööle saamiseks ja tema toetamine 

avatud tööturul töötamise algusperioodil. Teenuse kasutamise tulemusena peaks klient töötama avatud 

tööturul. Pikaajalise kaitstud töö teenuse puhul on rõhk vähenenud töövõimega klientidele jõukohase 

töö tegemise võimaluse pakkumisel ning kliendi avatud tööturule jõudmine ei ole eraldi eesmärgiks. 

Kaitstud töö teenuse hangete jooksul on mõlema teenuse sihtrühma kuulumise nõuded jäänud samaks. 

Nii Töötukassa lühiajaline ehk maksimaalselt 24 kuud kestev kui ka SKA pikaajaline kaitstud töö teenus 

on kolmeetapiline (tabel 2). I etapi kestuseks on LKT hankedokumentides märgitud 4 kuud, pikendamise 

korral kuni 6 kuud, PKT puhul 4–6 kuud ning mõlema teenuse puhul on etapi sisuks kliendi 

töösuutlikkuse hindamine, tööoskuste ja tööharjumuse kujundamine ja  ka kliendi nõustamine ja 

toetamine sotsiaalsete probleemide lahendamisel. Mõlema teenuse I etapis makstakse kliendile 

stipendiumi ja sõidu- ja majutustoetust. SKA poolt hangitava PKT hankedokumentides on täpsustatud, 

et kliendiga sõlmitakse I etapis vabatahtliku töö leping. LKT puhul peab teenusepakkuja kliendile ühe 

kuu jooksul (kuni 21.07.2016 avaldatud hankeni kahe nädala jooksul) tegevuskava koostama ning kolme 

kuu jooksul esitama hinnangu kliendi suutlikkuse kohta avatud tööturul toime tulla. PKT puhul tuleb 

teenusepakkujal esitada esialgne hinnang 30 päeva jooksul ning seejärel järgmisesse etappi siirdumisel. 

II etapi kestuseks on LKT hankedokumentides märgitud kuni kaheksa kuud, pikendamise korral kuni 10 

kuud, mille jooksul tagatakse kliendile töö kaitstud tingimustes koos pideva juhendamisega, millega 

paralleelselt toimub ka kliendi ettevalmistamine avatud tööturul töö leidmiseks, kliendile töö otsimine 

ning jätkuv nõustamine ka muude sotsiaalsete probleemide lahendamisel. LKT II etapis lõpetatakse 

kliendi töötuna arvelolek, kuid teenusepakkuja ja kliendi vahelise lepingu liik ja kliendile makstava tasu 

suurus on hangete jooksul muutunud. Esialgu tuli Töötukassa kaitstud töö teenuse hangete kohaselt 

kliendiga sõlmida tähtajaline leping, mille liik sõltub töö iseloomust. Alates 19.05.2016 avaldatud 

hankest tuli juurde ka nõue kliendi töötamine töötamise registrisse kanda ning alates 03.12.2017 märgiti 

hankedokumentidesse ka, et kliendile II etapis makstav tasu peab olema õiglane. Alates 17.12.2018 

avaldatud Töötukassa hankest lisati nõue LKT kliendiga tööleping sõlmida, millest tulenevalt peab ka 

kaitstud töö klientide töötasu vastama Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärale ning 

teenuse klientidele kehtivad ka muud töölepingu seaduses sätestatud õigused. Teenusepakkuja peab II 

etapis Töötukassale iga kuu esitama kliendi tegevuskava koos uute eesmärkide ja eelmise perioodi 

tulemuslikkuse hinnanguga, kuni 21.07.2016 avaldatud hankeni tuli seda teha iga kolme kuu tagant. 
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PKT II etapi sisu on kliendi toetamine ja juhendamine töötamisel ja avatud tööturule siirdumisel, kui 

klient selleks valmis on. Esialgu oli PKT II etapp tähtajatu, kuid 14.10.2018 avaldatud hankes on märgitud, 

et etapp kestab kuni 3 aastat või vajaduse äralangemiseni, milleks võib olla nii kliendi teenuselt 

lahkumine kui ka III etappi liikumine. Klientidele, kes ka 3 aasta möödumisel pole võimelised avatud 

tööturule liikuma, on ette nähtud tähtajatu jätkuperiood. Kuni 14.10.2018 avaldatud hankeni võisid 

teenusepakkujad kliendiga sõlmida nii töölepingu kui ka võlaõigusliku lepingu. Esimeses PKT hankes oli 

nõue, et kliendi töötasu tunnis ei tohi olla madalam kui 1 euro, ning klientidel oli õigus ka sõidu- ja 

majutustoetust saada. Järgmistes PKT hangetes on minimaalse töötunnitasu nõue ja klientidele pakutav 

sõidu- ja majutustoetus ära kaotatud. 14.10.2018 avaldatud PKT hanke kohaselt tuleb teenusepakkujatel 

kliendiga tööleping sõlmida ning klientide töötasu peab vastama Vabariigi Valitsuse kehtestatud 

alammäärale. PKT II etapis peab teenusepakkuja kliendi käekäigu ja arengu kohta esitama kirjaliku 

hinnangu koos edasise tegevusplaaniga iga kuue kuu tagant. Kõikides PKT hangetes on sees tingimus, 

et kliendi haigestumise ja puhkuse jooksul saab teenuseosutaja siiski 95% pearaha. 

Lühiajalise teenuse puhul kestab II etapp kuni kaheksa kuud ning lisaks kaitstud tingimustes töötamisele 

nõustatakse klienti, et aidata tal avatud tööturul töö leida. Pikaajalise teenuse puhul on rõhk kaitstud 

tingimustes töötamise võimaldamisel, mitte kliendi avatud tööturule suunamisel. Kuni 2018. aasta teise 

pooleni oli pikaajalise kaitstud töö II etapp tähtajatu, viimases pikaajalise kaitstud töö teenuse hankes 

on etapi kestvust piiratud nii, et see kestab kuni kolm aastat või vajaduse äralangemiseni, milleks võib 

olla nii kliendi teenuselt lahkumine kui ka III etappi liikumine, kuid sealjuures on ettenähtud tähtajatu 

jätkuperiood klientidele, kes ka 3 aasta möödumisel pole võimelised avatud tööturule liikuma. 

Kaitstud töö III etapp on enamikes hangetes kestnud 8–12 kuud, perioodil 28.01.2016–17.08.2017 

avaldatud hangetes ka 6–12 kuud. PKT puhul on kaitstud töö III etapp kestnud kuni 12 kuud. Mõlema 

teenuse puhul on III etapi sisuks kliendi juhendamine töökohal, tööandja nõustamine, kliendi ja 

tööandjaga regulaarse ühenduse hoidmine ja vajadusel toetamine uue töö leidmisel. Kuna klient töötab 

III etapis tööandja juures, saab ta oma töö eest tasu vastavalt tema ja tööandja vahelisele lepingule. 

Nõuded pakkuja isikule ei ole hangetes oluliselt muutunud ning on suuresti vormilised. Pakkuja 

majanduslik seis peab võimaldama tal lepingut täita, tal ei tohi olla kehtivaid karistusi hanketingimustes 

loetletud süütegude eest ning ta ei tohi olla rikkunud keskkonna-, sotsiaal- või tööõiguslikke kohustusi. 

Hilisemates hangetes loetletud kõrvaldamise alused puudutavad ka seda, kuidas pakkuja on täitnud 

hankeprotsessis või hanke tulemusena sõlmitud lepingu täitmisel. Varasemat kogemust sarnases 

valdkonnas on pakkujalt nõutud vaid kahes SKA hankes, mis on avaldatud 25.10.2016 ja 18.04.2017. 

Erialast haridust ja töökogemust nõutakse igas hankes vahetult klienditööd tegevatelt spetsialistidelt. 

Lühiajaliste kaitstud töö teenuste puhul peab pakkuja tagama vähemalt viis erinevat töövaldkonda, 

pikaajalise teenuse puhul vähemalt kolm. Hilisemate kaitstud töö teenuse hangete dokumente on 

oluliselt täiendatud selgitamaks, mida erinevate töövaldkondade puhul silmas peetakse, millest võib 

järeldada, et kaitstud töö teenuse varasemate hangete pakkumustes esines pakkujatel sellega segadust 

ning ilmselt pakuti tingimuse täitmiseks erinevaid töölõike samas valdkonnas.  

Teenuse osutamise kohale esitatavad nõuded on kaitstud töö teenuse hangete jooksul oluliselt 

täpsemaks muutunud. Esialgu pidid ruumid vastama üldistele töökeskkonna- ja ehitusnõuetele ning 

olema sihtrühmale ligipääsetavad kas ühistranspordi või pakkuja korraldatud transpordi vahendusel. 

Hilisemates hangetes on lisandunud nõuded liikumispuudega isikute jaoks juurdepääsu tagamise ja 

invaparkimise kohta. Samuti on hiljem läbiviidud riigihangetes lisandunud nõuded, et ruumid peavad 

asuma samas majas, neid peab olema sõltuvalt hankest vähemalt kaks või nii palju kui on teenuse 
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sihtrühmi ning pakkuja peab tagama eraldi ruumid ka individuaalse nõustamisteenuse või omaette 

teenust vajava kliendi jaoks. 2018. aasta hangetes pidid pakkujad tagama, et teenuse osutamise 

ruumides ei viibiks kõrvalisi isikuid. Selline muutus nõuetes võib viidata eelnevate hangete tulemusel 

läbiviidud teenuste käigus avastatud murekohtadele. 

Hangete hindamisel on hindamismetoodika kohaselt kõige olulisem näitaja üldiselt teenuse maksumus. 

Raamlepingu sõlmimise hangete puhul on raamhangetele iseloomulikult ka pakkumuse maksumuse 

osakaal hindamisel oluliselt kõrgem (65–100%). Ülejäänud hangete puhul moodustab maksumus 40–

60% pakkumusele antavatest võimalikest punktidest. 

Maksumuse kõrvalt on SKA hinnanud klientidele pakutavate töövaldkondade mitmekesisust, 

sihtgruppide mitmekesisust ja ühel korral ka kakskeelsust. Töötukassa on maksumuse kõrvalt 

pakkumustele punkte andnud spetsialistidelt nõutava töökogemuse ja erialase täiendkoolituse läbimise 

või kutsehariduse omandamise eest. Sealjuures on nõudmisi ajaga täpsustatud: esialgu loeti pakkumuse 

hindamisel lisapunkte andvaks töökogemuseks sihtrühma tööle aitamist üleüldiselt, hiljem nõutakse 

töökogemust tegevusjuhendaja, psüühikahäiretega inimestele rehabilitatsiooniteenuse osutaja, vaimse 

tervise õe või kaitstud töö teenuse spetsialistina. 

Võrdse punktisumma puhul selgitatakse hanke võitja välja pea kõigis hangetes teenuse madalama 

maksumuse põhjal. Kui sellele vaatamata on pakkumused võrdsed ja ei mahu raamlepingu partnerite 

arvu hulka, heidetakse liisku. Erandiks on SKA esimene kaitstud töö hange, mis on avaldatud 06.11.2015, 

mille kohaselt võrdväärse punktisumma puhul sõlmitakse teenus pakkujaga, kelle teenus on 

mitmekesisem. Tegemist on ühtlasi ainsa analüüsitud SKA kaitstud töö teenuse hankega, mille tulemina 

polnud ette nähtud raamlepingu sõlmimine. 
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3. RAHVUSVAHELISE KOGEMUSE ANALÜÜS 

3.1 Sissejuhatus 

Teiste Euroopa riikide kogemuste uurimisobjektiks valitud maad on väga erineva sotsiaalmajandusliku 

ja kultuurilise taustaga. Põhjamaadest on kaasatud Taani, Rootsi ja Soome, lisaks Holland ning 

suurriikidest Saksamaa ja Suurbritannia. Eestiga lähiajaloo, integratsiooni- ja sotsiaalmajanduslike 

probleemide ja kaitstud töö teenuse uudsuse poolest sarnastest riikidest on analüüsi valitud ka Läti ja 

Poola. Kogutud materjalide põhjal saab üldistavalt öelda, et Põhjamaade puudepoliitikat iseloomustab 

see, et kui riik maksab hüvitisi ja toetuseid, siis omavalitsused tegelevad ise sotsiaalteenuste (sh kaitstud 

töö jm tööturule kaasamise teenuste) osutamise, kogukondade sidususe ja turvatunde loomise ning 

võrdse kohtlemise ja puuetega inimeste ühiskonda kaasamisega. Suurriigid Saksamaa ja Suurbritannia 

vastanduvad mõneti üksteisele kaitstud töö keskuste arengu ja riigi rolli poolest sotsiaalteenuste 

osutamisel. Kui Saksamaal on riiklikult toetatud töökeskustes kõigil võimalus töötada puuetega 

inimestele sarnastel tingimustel, siis Suurbritannias on praeguseks välja kujunenud indiviidipõhisem 

süsteem – inimeste enda vastutus sobiva teenuse leidmisel on suurem ja riigi toetusskeem oluliselt 

keerukam. Läti ja Poola analüüs aitab mõista kaitstud töö teenuse arendamise võimalusi tingimustes, 

kus riigi sotsiaalsüsteem on noor ja kaitstud töö teenus ei ole veel nii hästi välja kujunenud kui 

vanemates Euroopa riikides. Nii Poola kui Läti kaitstud töö teenuse sarnaseid teenuseid iseloomustab 

programmipõhisus ja regulatsioonide rohkus. Samas on nende riikide kaitstud töö teenus ja 

puudepoliitika väga erinevad: Poola sarnaneb pigem Saksamaale ja Läti Suurbritanniale. Tähelepanekud 

uuritud riikide kaitstud töö ja sellega sarnaste teenuste kohta on täpsemalt kirjeldatud peatükis 3.4. 

3.2 Kaitstud töö ja sellele sarnased teenused teistes 

riikides 

Kaitstud töö teenuse mõiste, selle eesmärk, sihtrühmad, korraldus ja rahastusskeemid on riigiti 

väga erinevad (vt ptk 3.4). Analüüsitud riikidest pole üheski Eestiga samasugust kaitstud töö teenust. 

Kaitstud töö kohta kasutatavate mõistete variatiivsus tuleneb osaliselt keelelistest erisustest ja tõlgetest, 

kuid ka sotsiaaltoetuste süsteemide ajaloolisest arengust. Kaitstud töö kohta leiab ingliskeelsest 

teaduskirjandusest ja ingliskeelsetelt kodulehtedelt mitmesuguseid mõisteid: protected 

workshops/work/employment, sheltered work/employment, meaningful employment/work, decent work, 

supported employment/work jt. Enamasti mõeldakse kaitstud töö all riiklikult toetatud puuetega inimeste 

töökeskuseid, kuid nende kõrval on kõigis analüüsitud riikides loodud ka teisi töötamist ja 

individuaalset arengut võimaldavaid ja kogukonda kaasavaid meetmeid. Kaitstud töö teenust 

käsitletakse kirjanduses nii sotsiaalhoolekande-, tööturu- kui rehabilitatsiooniteenusena (vt ptk 3.4). 

Kaitstud töö eesmärk varieerub raske intellekti- või muu puudega inimestele igapäevase tegevuse ja 

turvalise keskkonna võimaldamisest (nt Poola kinnistes keskustes) kuni avatud tööturul osalemise (nt 

Taanis) ja töökeskuses kutseõppe võimaluse andmiseni (nt Saksamaal). 

Kaitstud töö sihtrühmad on riigiti erinevad: Taanis ja Soomes ei pea inimesel talle teenuse 

määramiseks olema puue, piisab sotsiaalselt keerulisest olukorrast („sotsiaalne tõrjutus“, kodutus vms). 
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Rootsis võib Samhallis kaitstud tööd teha ka näiteks sõltuvushäiretega või selle tagajärgedega maadlev 

inimene. Poolas ja Saksamaal seevastu saavad õiguse kaitstud töö keskustes töötada ainult puudega 

inimesed. Lätis saab kaitstud töö teenust puudega inimene, kes on end töötuna arvele võtnud. Hollandis 

võivad kaitstud tööl osaleda need, kes ei suuda füüsilise, vaimse või psüühilise puude tõttu (ka tugiisiku 

või juhendamise abil) avatud tööturul töötada. Üldiselt osalevad kaitstud töö teenusel pigem inimesed, 

kellel on raske puue või haigus või väga keeruline sotsiaalne olukord, mille tõttu teised töötamist 

toetavad teenused ei paku piisavat tuge. 

Teenuse kättesaadavus on riigiti väga erinev. Näiteks Taanis on küsitletud eksperdi sõnul 

omavalitsustes kaitstud töö teenusel väga pikad järjekorrad, samas Saksamaal ja Soomes on keskuste 

töö kavandatud nii, et kohti on teenusesaajatest rohkem. See võimaldab abivajaval inimestel saada 

kaitstud töö teenust kohe, kui vajadus ilmneb. 

Enamikus analüüsitud riikidest osutatakse kaitstud töö teenust koos teiste toetavate teenuste ja 

hüvitistega. Seetõttu saab öelda, et kaitstud töö teenus toimib mitme teenuse kombinatsioonis. 

Näiteks Taanis, Rootsis ja Hollandis sõltub kaitstud töö teenuste pakett suuresti teenusesaaja 

eripäradest. Lisateenused (transport, tugiisik, keskkonna kohandamine, eluaseme hüvitised jpm) 

määratakse ühes kaitstud töö teenusega koostöös kohaliku omavalitsuse spetsialistiga. Taani ja Rootsi 

kirjalikes allikates rõhutatakse, et kaitstud töö peab saaja jaoks olema mõtestatud (meaningful work), 

mis viitab, et isiklik areng on töötamise üks eesmärk. Saksamaa kaitstud töö süsteem sarnaneb Eestile, 

sest jaguneb kolmeks etapiks ja seab eesmärgiks tööturule liikumise. Korralduslikult ja tegevustelt on 

see siiski väga erinev – teenust osutavad liidumaad iseseisvalt, mistõttu piirkonniti on kvaliteedis ja 

tegevustes suured erinevused. Läti ja Suurbritannia ei osuta traditsioonilist kaitstud töö teenust 

keskustes, vaid kasutavad projektipõhiseid meetmeid. Poola kaitstud töö teenused saab jagada kaheks: 

avatud tööturu eesmärgiga ja kinnistes asutustes tehtav keskuste-tüüpi töö, kust teenusesaajad ei pea 

tööturule siirduma. Sarnaselt Poolale määratakse ka Soomes puuetega inimestele kahte tüüpi töötamist 

toetavaid teenuseid, kuigi ametlikult neid nii ei eristata. Puuetega inimesed võivad tegutseda kaitstud 

töö keskustes, aga saada ka toetatud töötamise teenust avatud tööturul (juhendaja abiga sobivates 

tingimustes töötamine). Täpsemalt on Soome toetatud töötamise teenust kirjeldatud peatükis 3.4.6. 

Kirjalike materjalide ja ekspertide hinnangul on kõigis uuritud riikides kaitstud töö parim alternatiiv 

subsideeritud töötamine, mida võimaldatakse tavaliste tööandjate juures riigi või omavalitsuste 

toetusel, sh projektide vahenditest. Ka uuringud näitavad, et seda peetakse paremaks puuetega inimesi 

tööturule kaasavaks meetmeks kui kaitstud tööd (Vesala jt, 201534; Bengtsson ja Mateu, 200935; 

Gustaffson jt, 201836 jne). Kaitstud töö alternatiivideks erinevates riikides on flexijob (nn paindlik töö) 

Taanis, subsideeritud palkade süsteem Rootsis, töö kaasavates ettevõtetes Saksamaal (sotsiaalne 

ettevõtlus), toetatud töötamise teenused (töö nn tavalistes ettevõtetes palgasubsiidiumi ja 

tugiisiku/juhendaja toel) Hollandis, Taanis ja Soomes. Suurbritannias, Lätis ja Poolas toimivad sarnased 

riiklikult või Euroopa Liidu toetusprogrammide toel subsideeritud töötamise võimalused. 

                                                   
34 Vesala, T., Klem, S., Ahlstén, M. (2015). Kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne 2013–2014. Helsinki: Kehitysvammaliito, lk 

11. Kättesaadav: https://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/kehitysvammaliiton_selvityksia_9.pdf 

35 https://www.vive.dk/media/pure/4200/272433 

36 Gustafsson, J., Peralta, J., Danermark, B. (2018) Supported Employment and Social Inclusion: Experiences of Workers with 

Disabilities in Wage Subsidized Employment in Sweden. Scandinavian Journal of Disability Research, 20(1): 26-36. 

https://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/kehitysvammaliiton_selvityksia_9.pdf
https://www.vive.dk/media/pure/4200/272433
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3.3 Arengud kaitstud töö teenuse korralduses 

Kõigis uuringusse kaasatud riikides järgitakse üha rohkem võrdse kohtlemise, kogukonda kaasatuse, 

individuaalse lähenemise ja tööturul toetamise põhimõtteid. See tähendab, et tava osutada kaitstud 

töö teenust selleks loodud keskustes ei ole enam parim, mida järgida. Erand on Rootsi kaitstud töö 

keskus Samhall, mis on puuete ja sotsiaalsete probleemidega inimeste aktiveerimiseks ja tööturule 

aitamiseks loodud ettevõte. Eksperdid (nt Idström jt, 201337) on Rootsit pidanud ka üheks parimaks 

kaitstud töö teenuse ja selle korralduse näiteks Euroopas. Kui Samhalli tegevus oli algul workshop-tüüpi, 

nii et töötajaid käisid kinnises tehases käsitööd tegemas, siis praegu pakub Samhall allhankeid paljudele 

ettevõtetele (nt IKEA jm). Samhalli töötajad töötavad praegu kogukonnas kõrvuti teiste täiel määral 

toimivate inimestega väga erinevatel erialadel ja asukohtades. Samhalli kodulehel oleva teabe ja ka 

ekspertide sõnul ei toimu töö enam keskustes. Sarnaseid riigiettevõtteid on tegutsenud ka mujal, kuid 

Rootsiga sarnast edulugu ei ole võimalik mujalt esile tuua. Näiteks Suurbritannias tegutsenud 

riigiettevõte Remploy osutas Samhalliga sarnast teenust, kuid nende eraldiseisvate „tehaste“ tegevus 

lõpetati täielikult 2012.-2013. aastal. Remploy erastati ja ettevõtte tegutses edasi individuaalsete 

sotsiaalteenuste osutaja ja organisatsioonide nõustajana. 

Viimastel aastatel on Taanis ja Hollandis kasvanud kriitika töökeskuste meetodi suhtes, mistõttu üldine 

puudepoliitika on see, et töökeskuste kliente suunatakse aktiivsemalt tööturule. Nii Rootsis, Hollandis, 

Soomes kui Taanis on sotsiaalteenuste ülalpidamiskulud kasvanud väga suureks. Kaitstud töö teenust 

hinnatakse Taanis omavalitsuste üheks kõige kallimaks teenuseks. Kaitstud töö teenuse populaarsust 

koguv alternatiiv on seal flexijob ehk paindlik töö, kus inimesel võimaldatakse riigi ja ettevõtte 

koostöös töötada sobivas keskkonnas ja töölõikudel tema töövõimet arvestava ajagraafiku ja tempoga. 

Taani eksperdi hinnangul on flexijob paljutõotav teenus, mis on populaarsem kui kaitstud töö. Ka Lätis 

on kasutusel skeem, mille kohaselt luuakse töökoht riigi ja ettevõtte koostöös ja inimesel, kes tööle 

asub, on võimalik saada abi (tugiisiku teenus, mentor töökohal jm). 

Peale tööle kaasamise teenuste toetatakse puuetega inimesi ka teisi meetmeid kasutades. Üheks 

võimaluseks on siduda toetused mitte kliendi, vaid tööandjatega. Näiteks Soome töötukassa soosib 

puuetega inimeste tööle võtmist sellega, et pakub tööandjatele palgatoetust ja rahalist toetust 

töökoha kohandamiseks puudega inimese vajadustele vastavaks38. Hollandis on alates 2019. aastast 

kasutusel uudne kvootide ja trahvide süsteem, mille järgi rohkem kui 25 töötajaga ettevõte, mis ei 

ole täitnud seaduses ette nähtud puuetega inimeste tööle võtmise kvooti, peab tasuma aastas 5000 

eurot trahvi iga palkamata puudega inimese kohta. Saksamaal ei ole selliseid trahve kehtestatud, kuid 

põhimõte on sarnane – toetada tööandjaid, et nad võtaksid puuetega inimesi tööle. Saksamaal toetab 

riik kaasavaid ettevõtteid ehk ettevõtteid, mille töötajatest vähemalt 30% on puudega. Suurbritannias 

toetatakse ettevõtteid toetusprogrammide ja kampaaniate abil, näiteks julgustab Disability Confident 

Campaign39 ettevõtteid puuetega inimesi tööle palkama. 

                                                   
37 Idström, A., Stenroos, M., & Uimonen, M. (2013). Decent Work. Promising practies in the Employment of People with 

Disabilities from Sweden, Denmark, Estonia and Finland. Helsinki: ASPA Publications. 

38 Employment of People with Disabilities in Europe: Overview and examples of good practice from the SENEL partner countries. 

(2015), lk 11. Kättesaadav: https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-

lohkot-ja-tiedostot/senel/senel_o1_best_practices.pdf  

39 https://disabilityconfident.campaign.gov.uk/ 

https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/senel/senel_o1_best_practices.pdf
https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/senel/senel_o1_best_practices.pdf
https://disabilityconfident.campaign.gov.uk/
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3.4 Kokkuvõtted kogemustest kaitstud töö teenusega 

teistes riikides 

Järgnevalt kirjeldame kaitstud töö korraldust kaheksas riigis. Dokumendianalüüsi põhjal tehtud 

kokkuvõtetele järgnevad ekspertide kommentaarid koduriigi süsteemi kitsaskohtadele ja 

õnnestumistele. Et uuritud riikides saime tagasi tagasisidet eri valdkondade spetsialistidelt, 

hoidsime hinnangud süsteemi kirjeldusest (tabelites) lahus. 

3.4.1 Taani 

TABEL 3. Kaitstud töö kogemus Taanis 

 Taani 
KT definitsioon Taani sotsiaalministeeriumi kodulehel kirjeldatakse kaitstud tööd (ingl k. protected employment või 

sheltered employment/work, taani k. beskyttet beskæftigelse) kui omavalitsuste (98 tk) korraldatud ja 

rahastatud tegevust, mis võimaldab tööd teha puuetega ja erivajadustega inimestel, kes ei saa ise avatud 

tööturul hakkama (sh kodutud, psüühikahäirega inimesed, intellekti- ja füüsilise puudega inimesed jt)40. 

Kaitstud töö tähendus on määratletud Taani sotsiaalteenuste seaduses §103 (taani k. Lov om social 

service §103, Beskyttet beskæftigelse)41. Kaitstud töö ametliku juhendi42 20. peatükk sisaldab täpsemaid 

näpunäiteid selle kohta43, mida kaitstud töö võib võimaldada, näiteks hariduse omandamist, väljaõpet ja 

tööd n-ö tavalises ettevõttes. 
Teenuse liigid või 

sarnased 

teenused 

Kaitstud töö teenuse liike ei määratleta Taanis vormi, sisu või ajalise kestuse kaudu44, kaitstud töö võib 

toimuda eraldi asutuses nn workshop ehk töökeskuse formaadis45, omavalitsuste juures või ettevõtetes. 

Kaitstud töö teenust sotsiaalteenuste seaduse (STS) §103 järgi saab osutada ka teiste teenustega 

kombineerides. Kaitstud töö tüüpe46: subsideeritud töö töökeskustes, alltööhõive ettevõtetele (nt 

IKEA), ettevõtetes töötamise toetamine, huvitegevused (muusika jm). 

Sarnased teenused on paindlik töö (taani k. fleksjob) ja toetatud/subsideeritud töö (taani k. skånejob)47, 

mille eest makstakse samuti palgatoetust (pensioni), ainult töö toimub tavaliste tööandjate juures.  
Ajalugu Taani vanim kaitstud töö keskus on Skovvagi hooldekodu (1865. a) – kodutute töö- ja majutuskeskus4849. 

Suuremad muudatused toimusid 1950. aastail, perioodil, mil rajati ka Taani riiklik sotsiaaluuringute 

keskus (SFI)50. SFI uuringud viitasid puuetega inimeste toetamise vajadusele. OECD51 on kritiseerinud 

Taani omavalitsuste tööd, viidates sellele, et liiga suur hulk inimesi sõltub hüvitistest ja pensionitest, et 

soodustada tööle minekut. Taani kaitstud töö teenus on praegusel kujul toiminud 2005. aastast52. Taani 

                                                   
40 https://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/handicap/dag-og-botilbud-til-voksne/beskyttet-beskaeftigelse/ 

41 https://danskelove.dk/serviceloven/103 

42 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200506 

43 “Where 'protected employment' used to be the term for employment activities organized in sheltered workshops, 'protected 

employment' now also includes employment which can be established under other organizational frameworks, such as: in 

connection with other public offers. It can be linked to housing types for citizens with physical or mental disabilities, and it can 

be linked to care homes, hostels, warm rooms and social cafes, etc. according to the Ministry of Education rules. For further 

information on special education for adults, see the Ministry of Education.” 

44 https://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/handicap/dag-og-botilbud-til-voksne/beskyttet-beskaeftigelse/ 

45 Alates 2007. aastast haldavad kaitstud töö keskusi eraldiseisvate asutuste asemel omavalitsused. 

46 https://www.centerforautisme.dk/job-uddannelse-saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse-564/beskyttet-beskaeftigelse-

103104/ 

47 https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sociale-ydelser/sociale-ydelser/beskaeftigelse/skaanejob-for-

foertidspensionister/ 

48 http://www.skovvang.dk/default.asp?id=119  

49 https://www.vive.dk/media/pure/4200/272433 

50 https://www.vive.dk/en/welcome/ 

51 https://www.oecd.org/els/soc/41695696.pdf 

52 http://www.ilo.ch/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=es&p_isn=70908 

https://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/handicap/dag-og-botilbud-til-voksne/beskyttet-beskaeftigelse/
https://danskelove.dk/serviceloven/103
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200506
https://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/handicap/dag-og-botilbud-til-voksne/beskyttet-beskaeftigelse/
https://www.centerforautisme.dk/job-uddannelse-saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse-564/beskyttet-beskaeftigelse-103104/
https://www.centerforautisme.dk/job-uddannelse-saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse-564/beskyttet-beskaeftigelse-103104/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sociale-ydelser/sociale-ydelser/beskaeftigelse/skaanejob-for-foertidspensionister/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sociale-ydelser/sociale-ydelser/beskaeftigelse/skaanejob-for-foertidspensionister/
http://www.skovvang.dk/default.asp?id=119
https://www.vive.dk/media/pure/4200/272433
https://www.vive.dk/en/welcome/
https://www.oecd.org/els/soc/41695696.pdf
http://www.ilo.ch/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=es&p_isn=70908


 

  

Kaitstud töö teenuse tulemuslikkuse vahehindamine ja 

rahvusvaheline võrdlus 

29 

 Taani 
puude- ja sotsiaalpoliitika ülesanne on aidata rohkem inimesi tööturule. Flexijob on populaarne teenus, 

mille kodulehel tööandjaid ja tööotsijaid kokku viiakse. 
Seadused Kaitstud töö korraldus ja sihtrühm on kirjeldatud Taani sotsiaalteenuste seadusega53 54. Teised 

olulisemad õigusaktid on Taani Laste- ja Sotsiaalministeeriumi juhend puuetega inimeste isikliku 

abistaja, pimedate ja kurtide tugiisiku, funktsionaalse võimekuse hindamise, kaitstud töö, huvitegevuse 

ja sotsiaalteenuste kohta55 56,  tööohutuse ja töötervishoiu seadus57 58, sotsiaalmajutuse seadus59 60 ja 

töötervishoiu ja turvalisuse seadus (lov om arbejdsskadesikring)61. Viimases kirjeldatakse töötervishoiu 

ja töökeskkonna turvalisuse põhimõtteid ning hüvitisi, mida on võimalik erinevatel sihtrühmadel 

taotleda, kes on kannatanud tööõnnetuste või elukutsest tingitud häirete ja haiguste tõttu. 

Sihtrühm Kaitstud töö teenust osutatakse neile noorematele kui 65-aastastele inimestele, kelle töövõime on 

vähenenud füüsilise või vaimse puude, aga ka sotsiaalsete probleemide tõttu, nii et tavatingimustel töö 

leidmine või seal püsimine on raskendatud62. Kaitstud töö sihtrühma võivad kuuluda ka näiteks sõltlased, 

kodutud või muude sotsiaalsete probleemidega inimesed63. 
Hindamisprotsess Teenuse saamiseks tuleb esmalt pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuste spetsialisti juurde, kes 

hindab inimese vajadusi, et välja selgitada parimad lahendused (nt kaitstud töö, paindlik töö, hüvitised 

jm) inimese aitamiseks64 65 66. 
Korraldus Kaitstud tööd korraldavad omavalitsused. Riik tagab tugisüsteemi (poliitikakujundus, omavalitsustele 

teenuse osutamiseks võrdsete tingimuste loomine jne). Omavalitsuste roll Taanis on jagada teavet, 

hinnata ja suunata inimesi kaitstud töö keskustesse või viia kokku ettevõtetega, kes otsivad ja 

võimaldavad tööd puuetega või muude erivajadustega inimestele. Omavalitsused osutavad kaitstud töö 

teenust koos teiste tugiteenustega vastavalt iga inimese vajadustele. 
Asjaosaliste 

vastutus 
Erivajadusega (st puudega, psüühikahäirega, kodutu vm) inimene peab esmalt soovima tööd 

leida, seejärel otsima teavet enda võimaluste kohta (nt riiklikult sotsiaalteenuste veebilehelt)67, esitama 

avalduse (ise või eestkostja) ja vestlema juhtumikorraldajaga. 

Juhtumikorraldaja (omavalitsuse töötaja) hindab avaldusi, kogub inimeselt täiendavat teavet, et 

soovitada talle sobivat teenust või teenuste paketti, suunab ta teenuseosutaja juurde ja viib kokku 

tugiisiku või tööjuhendajaga. 

Tööjuhendaja (job-coach) aitab inimesel eesmärke seada, aitab leida töö ja seal püsida, juhendab töö 

tegemist, aeg-ajalt kontrollib tingimusi ja hakkamasaamist. 

Tööandja (omavalitsus, töökeskus või ettevõte) võimaldab kaitstud tööd selleks sobivas keskkonnas, 

korraldab väljaõppe, maksab palka (omavalitsuse toetusega). 
Rahastus Teenust rahastatakse kohalike omavalitsuste (98 tk) maksutulust. Töö eest makstakse palka. 

Omavalitsuste ja tööandjate lõikes võib see erineda, teenust kombineeritakse hüvitiste ja teiste 

teenustega. Tööturult kõrvale jäädes68 makstakse sotsiaalpensioni neile, kes ei ole võimelised avatud 

tööturule naasma. Kaitstud töö töötasu on defineeritud kui pension, mis võib olla määratud alates 18. 

eluaastast. Omavalitsuseti võivad kaitstud töö hüvitised (töötasu) erineda. Nt Roskilde piirkonnas 

makstakse kaitstud tööd osutavale asutusele palgasubsiidiumi 26.54 DKK ühe töötaja töötunni kohta. 

Palgamäär kaitstud tööl on tavaliselt üks kuni kaks kolmandikku töövaldkonna miinimumpalgast69. 

                                                   
53 Lov nr. 798 af 07/08/2019 om social service. 

54 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20372 

55 Vejledning om ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og 

samværstilbud. Børne- og Socialministeriets vejledning nr. 9286 af 26/4 2018. 

56 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200506 

57 Lov nr. 977 af 09/09/2019 om arbejdsskadesikring. 

58 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186989 

59 Lov nr. 119 af 01/02/2019 om almene boliger. 

60 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=206725 

61 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186989 

62 https://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/handicap/dag-og-botilbud-til-voksne/beskyttet-beskaeftigelse/ 

63 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200506 

64 https://www.handicap.roskilde.dk/beskaeftigelse.asp 

65 https://www.kk.dk/beskyttet-besk%C3%A6ftigelse 

66 https://www.halsnaes.dk/Borger/Voksne/voksne_med_saerlige_behov/Beskyttet_beskaeftigelse.aspx 

67 https://www.tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/landing/index 

68 https://bm.dk/ydelser-satser/ydelser/foertidspension/ 

69 https://www.handicap.roskilde.dk/til-virksomheder.asp 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20372
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200506
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186989
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=206725
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186989
https://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/handicap/dag-og-botilbud-til-voksne/beskyttet-beskaeftigelse/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200506
https://www.handicap.roskilde.dk/beskaeftigelse.asp
https://www.kk.dk/beskyttet-besk%C3%A6ftigelse
https://www.halsnaes.dk/Borger/Voksne/voksne_med_saerlige_behov/Beskyttet_beskaeftigelse.aspx
https://www.tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/landing/index
https://bm.dk/ydelser-satser/ydelser/foertidspension/
https://www.handicap.roskilde.dk/til-virksomheder.asp
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 Taani 
Uuringud Taanis kaasati 2009. aastal uuringusse 8163 puudega inimest, omavalitsuste esindajad ja 122 kaitstud 

töö teenuse osutajat (Bengtsson ja Mateu 2009)70. See uuring annab ülevaate Taani kaitstud töö teenuse 

tähendusest, tegevustest, ajaloost ja kasutajate kogemustest hindamaks teenuse kasutust ja rolli 

tööturule naamisel (küsitlused, registrite statistilised andmed). Uuringu järeldus oli, et vaid üks kuuest 

omavalitsusest on seadnud eesmärgiks aidata kaitstud töö teenust saavad inimesed avatud tööturule. 

Teenust on kasutanud rohkem psüühikahäire või vaimse, vähem füüsilise puudega inimesed. 
Seos teiste 

teenustega 
Taanis osutatakse kaitstud töö teenust koos teiste teenustega. Iga inimese jaoks pannakse kokku tema 

vajadusi kõige paremini toetav pakett. 

 

Taani sotsiaalteaduslike uuringute keskuse (VIVE) vanemteadur Steen Bengtsson71 leiab, et Taanis on 

kaitstud töö teenuse eesmärk võimaldada inimestele mõtestatud tegevust: “The main goal is to give 

people some meaningful activities. Many politicians have such goals that people should move to the labor-

market from protected work. But in real life it does not work out. There are many reasons: the person has 

no working ability or has no motives to leave.” 

Taanis on kaitstud töö teenus seotud puude hüvitise/pensioniga – need, kes saavad hüvitist, võivad 

taotleda ka kaitstud tööd (dokumendianalüüsist see välja ei tulnud). See, kas inimesele määratakse 

toetus ja ka kaitstud töö teenus, sõltub sellest, kas inimene ise otsib töökeskuse kohta teavet ja läheb 

sealse teenuste spetsialisti jutule: “Everything goes through a job center. If you cannot go there, you 

cannot be helped”. 

Puuetega inimeste seas on levinud paindlik töö (flexijob). Bengtssoni hinnangul on kaitstud tööl 

osalevad inimesed enamasti vaimse puudega ja erinevad oluliselt paindliku töö teenuse saajatest: “Flexi-

jobs are very different form protected work. In a protected workshop, they only perform simple work. Most 

have 80% intellectual disability (in PW). They have mental health problems and physical disability. They 

get a wage on something like 1 eur an hour or less. Not much. These people live from disability pension, 

and PW is an addition. There are about 9000 people I Denmark in PW. In flexijobs, there are about 15 000 

people (with intellectual disabilities). Flexi-job is very different. They must handle real work. They are in 

normal workplaces. Not full work ability. Maybe 2-5 hour a week. The employer takes part of the wage for 

that time. The state and the municipality pay the rest of the time, full work time. It is not a minimum wage. 

Most people feel like normal people.” 

Bengtssoni sõnul eksperimenteeriti Taanis toetatud töötamise teenusega, kuid arendustöö jäi pooleli. 

Seega on raske intellektipuudega inimeste peamine väljund siiski kaitstud töö, mis toimub tavaliselt 

keskustes. Kaitstud töö teenuse sihtrühm on aja jooksul muutunud, aga teenuse sisu mitte: “In my 

impression it has been unchanged since 1980s. Not much has happened. But first it was for people with 

physical disabilities, they made high quality handcraft. They are now in normal labor market. Now it is for 

people with intellectual disabilities.” Eksperdi hinnangul on kaitstud töö teenusele pikad järjekorrad: “I 

know it is difficult to get a place. They have waiting lists”. Ta lisas ka, et puudub teave selle kohta, kui 

paljud ja kuidas teenuse lõpetavad: “I do not know if they quit. We do not have statistics about that”. Ta 

lisas, et riiklikult on arendamisel registrite süsteem, et teavet sotsiaalteenuste kasutamise kohta paremini 

kasutada: “It is in process – municipalities have to record all this data about Denmark statistics. In future 

we will know.“ 

                                                   
70 https://www.vive.dk/media/pure/4200/272433 

71 On töötanud sotsiaalteenuste valdkonnas alates 80ndatest, 2009. aastal tegi Taani laiaulatusliku uuringu kaitstud töö kohta, 

praegu on kaasatud EU puuetega inimeste strateegia hindamisse.  

https://www.vive.dk/media/pure/4200/272433
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Bengtsson selgitas ka, et kohalike omavalitsuste võimalusi osutada võrdväärset teenust leevendab see, 

et Taanis peavad „rikkamad” omavalitsused jagama vahendeid ka „vaesematega”: “I do not know if there 

is any state money. It is provided from municipality. From taxes. Disability pension: state contributes 35%, 

municipality gives the rest. We have a system in Denmark so that wealthier municipalities have to pay 

money to poorer municipalities to some distribution key based on the number of people etc. So, every 

municipality has the same equal opportunity.” 

Kaitstud töö keskuste ja teenusesaajate arv on tema teada mõlemad küll ajas kasvanud, kuid seda ei 

kasutata nii sageli kui flexijob-i teenust: “If we compare 2009 to 2014, I see that in that time the number 

of protected workshops is increased from 8000 to 8200 or so. In the same time, in flexijobs it increased 

more, 50 000 to 65 000 or so. Now we have more than 70 000 in flexijobs. 2013 we looked at people with 

mental health (not intellectual), all services – slightly increasing”. 

Õppetunnid Eesti jaoks 

Taani töötamise toetamise teenuste süsteemi eelis on see, et teenuste spetsialist kombineerib inimese 

vajadustest lähtudes korraga nii tööturu- kui ka sotsiaalteenuseid ja hüvitisi. Erinevate hüvitiste ja 

teenuse kasutamisel on Eestiga võrreldes vähem piiranguid, süsteem on paindlik. Omavalitsuste suurest 

autonoomiast tulenevalt pakutakse erinevates piirkondades elavatele inimestele erinevaid võimalusi, 

samas on tagatud teenuste võrdne kvaliteet läbi solidaarse rahastussüsteemi (rikkamate omavalitsused 

toetavad vaesemaid). Hästi on arenenud töötaja väljaõpe tööturul, sotsiaalteenuste pakett on 

mitmekesine ja kättesaadav, töölt kõrvale jäämise ennetamiseks on tööalane rehabilitatsioon. 

Eestis tasub kaaluda mitut Taani teenusekorralduslikku võtet. Kui Eestis on inimesel võimalik saada 

teenust ainult töökeskustes ja piiratud aja jooksul, siis Taanis võetakse rohkem arvesse seda, et inimene 

võib vajada teist tegutsemise vormi (nt allhanked ettevõttele, treening töökohal) või hoopis väljaõpet 

või kooliharidust, mida ei ole võimalik näiteks LKT lühikese ajagraafiku jooksul läbida. Juhtumikorraldajal 

aitab inimese vajadusi rohkem arvesse võtta see, et tööturg ei ole teenuse esimene eesmärk. Samas võib 

öelda just vastupidiselt – teenuse eesmärk on inimeste tööle aitamine –, sest rühmi, keda võiks tööturule 

aidata, ei piiritleta vähenenud töövõimega inimestega. Taanis ei taotleta kõiki teenuse eesmärke ühe 

tööriistaga (nt hankekorraldusega). Näiteks edendavad suhteid tööandjatega teenusekorraldajad ise, 

vahendades tööandjate soove ise teenuseosutajatele ja -saajatele ja vastupidi. Seda toetab ka 

tööportaal, milles ettevõtted saavad end tööotsijatele nähtavaks muuta. Selline portaal võiks hästi 

sobida LKT-klientidele, kes on sageli veendunud, et neid tööturule ei oodatagi.  

Taani omavalitsuse keskne teenussüsteem aitab mõista, et juhtumikorraldaja töö- ja sotsiaalteenuste 

tervikvaade võib aidata paremini inimeste vajadusi katta, sest ta ei pea neid lahterdama PKT ja LKT vahel, 

mis sageli hästi ei õnnestu. Teenuste määramist saab toetada teenuste ühtne infosüsteem, mille tugi 

näiteks Eesti PKT teenuse puhul tuntavalt puudub. Samuti saab omavalitsus aidata kaasa kohaliku 

tööturu kompetentsiga, eriti maapiirkondades, kus on mõnikord omavalitsusel lihtsam ise kaitstud töö 

teenust osutada kui eraldi keskust looma hakata. Tööandjaid ja töökeskusi julgustab inimestega 

tegelema ka töötajate tasustamise võimaluste paindlikkus. Paljud meie mõistes PKT-teenuse kliendid 

võivad teenida tunnis 1 euro ringis, samal ajal ei pea ka LKT võimekamad kliendid miinimumpalka 

teenima. Töötasu võib arvestada piirkonna palgataset, aga ka ametikohtade töötasude erinevusi. 

Tulemuspõhine tasu aitab ka teenuseosutajal kliendile tema arengut paremini nähtavaks muuta. 
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3.4.2 Rootsi 

TABEL 4. Kaitstud töö kogemus Rootsis 

 Rootsi 
KT definitsioon Rootsis võimaldab inimestel riigi toel kaitstud tööd teha tööhõiveamet72 (Arbeitsformedlingen73, 

Swedish public employment service). Rootsi keeles skyddat arbete, ekspertide tõlgetes on 

ingliskeelseks vasteks sheltered work/employment in the public sector. Rootsis tähendab see eelkõige 

tööd avaliku sektori tööandja (riigiettevõtte Samhall või omavalitsuse) juures eesmärgiga parandada 

töövõimet ja suurendada võimalusi tööd leida. 

Kaitstud töö on mõeldud neile, kellel puudub töövõime või kelle töövõime on vähenenud, see on n-ö 

viimane lahendus, kui muud meetmed enam ei aita74. Kaitstud töö teenuse osutamisega tegeleb iga 

omavalitsus (planeerimine, levitamine, inimeste kaasamine, töövõimaluste leidmine jne) 75.  
Teenuse liigid või 

sarnased 

teenused 

Kaitsud töö teenust ei liigitata Rootsis mitmeks erinevaks. Sama teenuse sees on mitu erinevat lahendust, 

nt võib töötada Samhallis või mõne teise avaliku sektori tööandja juures, töötada lühiajaliselt (1-2 aastat) 

esimese lepingu lõpuni või pikaajaliselt (lepingut uuendatakse igal aastal), ka töö keskkond ja 

võimalused varieeruvad palju. Nt Samhall tegutseb erinevates valdkondades ja piirkondades. 
Ajalugu 1970. aastatest alates on Rootsis vähenenud institutsionaliseeritud teenuse osa (puuete, haiguste ja 

häiretega inimeste kinnistesse asutustesse paigutamine) avatud kogukonnapõhise teenuse kasuks 

(Ericsson, 1999)76. Samhall rajati 1980. aastal riigiettevõttena77, mille koosseisus oli esialgu 370 

töökeskust. Hiljem on seda ümber struktureeritud. Samhalli kõrvale ei ole senini loodud alternatiivseid 

teenuste süsteeme. Omavalitsuste osutatavate kaitstud töö teenuste maht on Samhalliga võrreldes 

marginaalne.  
Seadused Sotsiaalkindlustusseadustik78 79 80, sotsiaalteenuste seadus81 82 83 84, puuetega inimeste toe ja teenuste 

seadus85 86, diskrimineerimisseadus87 88 89, ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon, ÜRO 

                                                   
72 https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska/stod-och-ersattning/stod-a-o/skyddat-arbete-hos-

offentlig-arbetsgivare 

73 Märkus. Arbeitsformedlingen – ei saa tõlkida töötukassaks, kuna Rootsis on Eesti töötukassa analoog Arbetsloshetskassa. 

Selle kõrval tegutseb Arbeitsformedlingen, mida on õigem nimetada tööhõiveametiks. Seega, kaitstud töö ei ole Rootsis 

Töötukassa teenus. 

74 “Employment Service may decide whether the intervention provides protected work for a person whose work capacity is so 

impaired that the person cannot obtain any other work and whose needs cannot be met through other efforts.” 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017462-om-sarskilda-

insatser-for_sfs-2017-462 

75 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-197947om-regionala-stiftelser-

for_sfs-1979-47  

76 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.522.2469&rep=rep1&type=pdf 

77 https://samhall.se/in-english/history/  

78 Socialförsäkringsbalk (2010:110). 

79 http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20100110.pdf 

80 https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=88493 

81 Socialtjänstlag (2001:453). 

82 https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=60673 

83 https://open.karnovgroup.se/socialratt/socialtjanstlagen 

84 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/social_services_act_sweden_en_1.pdf 

85 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

86https://www.ornskoldsvik.se/download/18.44a4cd7915743e6a7e926737/1475832232342/Om%20LSS%20p%C3%A5%20Engels

ka.pdf 

87 Diskrimineringslag (2008:567). 

88 https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=83136 

89http://www.manskligarattigheter.se/dynamaster/file_archive/090717/938e32b31f6d4029833f80fa1c7486c3/discrimination%20

act.pdf 

https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska/stod-och-ersattning/stod-a-o/skyddat-arbete-hos-offentlig-arbetsgivare
https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska/stod-och-ersattning/stod-a-o/skyddat-arbete-hos-offentlig-arbetsgivare
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017462-om-sarskilda-insatser-for_sfs-2017-462
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017462-om-sarskilda-insatser-for_sfs-2017-462
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-197947om-regionala-stiftelser-for_sfs-1979-47
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-197947om-regionala-stiftelser-for_sfs-1979-47
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.522.2469&rep=rep1&type=pdf
https://samhall.se/in-english/history/
http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20100110.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=88493
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=60673
https://open.karnovgroup.se/socialratt/socialtjanstlagen
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/social_services_act_sweden_en_1.pdf
https://www.ornskoldsvik.se/download/18.44a4cd7915743e6a7e926737/1475832232342/Om%20LSS%20p%C3%A5%20Engelska.pdf
https://www.ornskoldsvik.se/download/18.44a4cd7915743e6a7e926737/1475832232342/Om%20LSS%20p%C3%A5%20Engelska.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=83136
http://www.manskligarattigheter.se/dynamaster/file_archive/090717/938e32b31f6d4029833f80fa1c7486c3/discrimination%20act.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dynamaster/file_archive/090717/938e32b31f6d4029833f80fa1c7486c3/discrimination%20act.pdf
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 Rootsi 
puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglid90 91, töökeskkonna seadus92 93 94, 

töökeskkonna määrus95 96 

Sihtrühm Kaitstud töö teenuse saaja töövõime peab olema vähenenud. Ta peab end tööhõiveametis 

registreerima. Seal saab ta sotsiaalkindlustuse koodi97. Lisaks peab ta vastama vähemalt ühele 

tingimusele98:  

kognitiivne puue või sõltuvusprobleemide tõttu vähenenud töövõime, 

seaduslik õigus puuetega inimeste teenustele (the Act, 1993:387) 

ei ole varasemalt töötanud või on olnud töölt kaua aega eemal raske vaimse haiguse tõttu. 
Hindamisprotsess Inimese vajadust kaitstud töö teenuse järele hindab kohaliku omavalitsuse tööhõive ametnik 

(Employment Service, nn tööhõiveamet), kes määrab inimesele tema vajadustele vastava 

sotsiaalkindlustuskoodi ja viib ta kokku tööandjaga. Hindamisel võib osaleda rohkem asjaosalisi. 

Hinnangu aluseks on mitmed dokumendid (arsti kinnitatud diagnoos jms), inimese enda arvamused ja 

sooviavaldus. 
Korraldus Kaitstud töö teenust korraldavad koos Arbetsförmedlingen (tööministeeriumi alla kuuluv 

tööhõiveamet)99 ja Försäkringskassan (tervise- ja sotsiaalministeeriumi alla kuuluv 

sotsiaalkindlustusamet)100. 

Kaitstud töö teenust osutab riigiettevõte Samhall, kuid töötada võib ka omavalitsuste seatud asutustes. 

Äriettevõtted ei saa kaitstud töö teenust osutada. 

Asjaosaliste 

vastutus 
Riik vastutab puudepoliitika kujundamise ja meetmete väljatöötamise eest, monitoorib omavalitsuste 

tegevust. 

Kohalike omavalitsuste tööhõive ametnikud vastutavad inimese vajaduste väljaselgitamise eest ja 

määravad neile teenuseid. 

Tööandja (Samhall või mõni kohaliku omavalitsuse tööandja) vastutab töökoha võimaldamise, 

juhendamise, töökeskkonna kujundamise ja töötaja arengu toetamise eest. 

Erivajadusega inimene vastutab sotsiaalteenuse taotluse esitamise eest (kas ise või lähedase abiga). 
Rahastus Kaitstud tööl makstakse töö eest palka101. 2019. aastal tasus riik töötajale 21 474 SEK102 (2006 eurot) kuus 

(bruto), ligikaudu kaks kolmandikku keskmisest palgast. Kaitstud töö eest teenitav lisapalk sõltub 

tööajast, kogemusest jm. Lisaks võib töötaja saada muid toetuseid103 või hüvesid104.  
Uuringud Puuetega inimeste töötamist toetavate teenuste uuringuid on tehtud väga palju: Ericsson (1999), 

Stryjan, Y., & Laurelii (2002), Skedinger ja Widerstedt (2003), Jarhag jt (2009), Holmqvist (2010), Idström 

jt (2013), Yalcin (2016), Gustafsson jt (2018). Uuringud näitavad seda, et keskuste tüüpi tööturust 
eraldatud teenus ei soodusta seda, et puudega inimest kaasataks avatud tööturule ja kogukonda. Töö 

võimaldamine on samas parem kui selle puudumine. 

Seos teiste 

teenustega 
Teenuseid määratakse inimese vajadustest lähtudes105. Riik toetab teenuste omavahelist kombineerimist. 

Töökohta kohandatakse vajaduspõhiselt, nt saab töötaja assistendi, tehnilisi abivahendeid jm. Palka 

subsideeritakse. 

 

                                                   
90 https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf  

91 https://www.un.org/disabilities/documents/gadocs/standardrules.pdf  

92 Arbetsmiljölag (1977:1160). 

93 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/ 

94 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/arbetsmiljolagen-bok-h008.pdf 

95 Arbetsmiljöförordning (1977:1166). 

96 https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/13247/91487/F734426511/SWE13247SwedishBasic.pdf 

97 https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=88493 

98 https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska/stod-och-ersattning/stod-a-o/skyddat-arbete-hos-

offentlig-arbetsgivare 

99 https://arbetsformedlingen.se/ 

100 https://www.forsakringskassan.se/  

101 https://www.fastighets.se/siteassets/avtal-2017/samhall_2017-2020.pdf 

102 https://www.fastighets.se/siteassets/avtal-2017/samhall_2017-2020.pdf 

103https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska/stod-och-ersattning/stod-a-o/skyddat-arbete-hos-

offentlig-arbetsgivare 

104 https://www.fastighets.se/siteassets/avtal-2017/samhall_2017-2020.pdf 

105 https://sweden.se/society/swedens-disability-policy/ 

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/gadocs/standardrules.pdf
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/arbetsmiljolagen-bok-h008.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/13247/91487/F734426511/SWE13247SwedishBasic.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=88493
https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska/stod-och-ersattning/stod-a-o/skyddat-arbete-hos-offentlig-arbetsgivare
https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska/stod-och-ersattning/stod-a-o/skyddat-arbete-hos-offentlig-arbetsgivare
https://arbetsformedlingen.se/
https://www.forsakringskassan.se/
https://www.fastighets.se/siteassets/avtal-2017/samhall_2017-2020.pdf
https://www.fastighets.se/siteassets/avtal-2017/samhall_2017-2020.pdf
https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska/stod-och-ersattning/stod-a-o/skyddat-arbete-hos-offentlig-arbetsgivare
https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska/stod-och-ersattning/stod-a-o/skyddat-arbete-hos-offentlig-arbetsgivare
https://www.fastighets.se/siteassets/avtal-2017/samhall_2017-2020.pdf
https://sweden.se/society/swedens-disability-policy/
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Örebro Ülikooli vanemteadur Johanna Gustafssoni106 sõnul on kaitstud töö riigiettevõttes Samhall 

sotsiaalteenus, mida ei kategoriseerita seadustes töö tegemisena. Selle alternatiiv on töötada avatud 

tööturul ettevõtetes palgatoetuse toel, kuid sellisel juhul ei saa ta LSS seaduse alusel enam teisi, n-ö 

koodiga teenuseid, sh kaitstud tööd. Töö eesmärk Samhallis on jõuda tööturule: “To get people ready 

for the labor market”. Kaitstud töö ja teiste tööteenuste abil on edasi avatud tööturule jõuda samas üsna 

raske: “We had a project about that - effect evaluation for the programs. It was a problem that if they tried 

to work in the labor market they couldn´t and they didn’t want to go out, it was safe in the daily activity 

environment”. Gustafssoni arvates on sheltered employment võrdväärne Samhallis tehtava tööga 

(kaitstud töö) ja protected work on pigem toetatud töötamine (abistatud töötamine ettevõtetes). 

Rootsi statistika, mille järgi on riigis väga kõrge puuetega inimeste töötamise määr (vähene töötus) 

valetab Gustafssoni arvates osaliselt, sest sest töötajad, kes töötavad sotsiaalteenuste nime all (sh 

kaitstud töö teenus), justkui ei töötagi. Kaitstud töö teenuse saajad ei kajastu töötamise statistikas, sest 

LSSi järgi ei ole nad töövõimelised: “They (people with disabilities) have a quite high employment rate. I 

think we are one of the best. Statistics are lying. Active are also the ones who are getting services. We have 

too many measures. Daily activities in LSS – they do not account as people who are employed, they are 

outside statistics, because they are assessed as not able to work”. 

Samhalli tegevuse kohta vastas ekspert, et varasemalt oli Samhall n-ö tüüpiline kinnine kaitstud töö 

„tehas”, kuid nüüdseks toimub töö väljaspool keskust, Samhall pakub palju allhankeid, nt 

koristamisteenus, majapidamisteenus jne. Ekspert ütles nii: “Before it was more like industry. Now they 

(Samhall) do many more different services, cleaning, housekeeping etc, outgoing services, more related to 

the society. It is the third biggest company in Sweden. People are supervised, outside the building often. It 

is not one building anymore. This is protected work in Sweden.” 

Samhalli on püütud aja jooksul mitmel korral ümber struktureerida. Eksperdi arvates on seda tinginud 

poliitikute vahetumine. Muutuste üle arutatakse sageli, kuid paremat lahendust ei ole leitud: “It has been 

a debate the whole time, to reduce Samhall. So, people could choose more where to work and how. It has 

been changing all the time. The aim is that people (with disabilities) have something to do. I would like 

the labor market to open up for people with disabilities. They do not need that much support. But it is not 

going to happen yet. There are too many problems. It is a utopian idea. Protected work is somewhat 

needed. If we just leave it to the labor market, it will be harder for people”. 

Rootsis on LSSi seaduse alusel teenuste saamine (sh kaitstud töö teenus) „koodi järgi”, 

sotsiaalkindlustuse koodi määrab kohaliku omavalitsuse tõõhõive ametnik inimese vajadustest lähtudes. 

Gustafssoni sõnul ei kasuta inimesed Rootsis kaitstud töö teenust ära, sest inimesed ei soovi „koodi 

saada” – see on stigmatiseeriv. Kaitstud töö on pigem viimane võimalus: “Persons do not misuse these 

programs. People do not want to get this code. It is stigmatizing. If you have been unemployed more than 

one year, higher risk to get a disability code. Getting the code / there is like toolbox for many different 

options. These codes, specific problems with learning etc. without a diagnose, you could go later see a 

doctor.” 

Kaitstud töö teenuse valukoht on see, et teenus pakub küll tuge, kuid samal ajal seab inimesele liigselt 

piiranguid, näiteks ei saa tööde vahel eriti valida, sissetulek on madal, teised otsustavad inimese eest 

jms: “The problem is that when you arrive to these services, you get support, but also you are in a corner, 

not free to choose that much, forced to take some jobs, low earnings, it is insecure, others decide about 

                                                   
106 Töötab teadurina, teeb uuringuid puuetega inimeste töötamise ja sotsiaalteenuste teemadel.  
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you, there is only Samhall, precarious situation in the labor market. Those who should be protected are in 

a bad situation, they cannot decide themselves. That is a problem.” Positiivseks võib pidada seda, et 

kaitstud töö annab inimestele võimaluse töötada, leida juhendamist ja töötada neile kohandatud 

töökeskkonnas. 

Gustafssoni arvates peaks teenused olema mitmekesisemad, et toetada paremini erinevate vajadustega 

sihtrühmi. Luua võiks kolme tüüpi teenuseid: sheltered workshops (palju tuge), protected work (keskmine, 

n-ö avatud tööturu ja keskuste vahepealne) ja supported employment service (abistatud töö avatud 

tööturul). 

Õppetunnid Eesti jaoks 

Rootsi tugevused erivajadustega inimeste tööle kaasamisel on sotsiaalteenuste mitmekesisus, 

kogukonda kaasamine, teenuste kombineerimine inimese vajadustest lähtuvalt. Riigiettevõte 

Samhall on teenuste osutajana monopoolses seisus, millel on nii eeliseid kui kitsaskohti. Eelis võib olla 

näiteks see, et riigile tagab see teenusekorraldusliku efektiivsuse ja võimaluse ise teenuse kvaliteeti 

kujundada. Riigil on lihtsam inimestele sobivaid töölõike võimaldada, sest töökohtade vahel saab kliente 

lihtsamalt liigutada. Ka tööandjatega on lihtsam vastastikuselt kasulikke suhteid luua, sest nad teavad, 

kuhu allhankija leidmiseks pöörduda (erinevalt pisikestest töökeskustest torkab Samhall hästi silma ja 

seal leitakse juba ise töö täitmiseks sobivad töötajad ja keskused), ka on tellitavate tööde hankeid 

lihtsam täita – töötajaid on võimalik kaasata mitmest keskusest korraga (sama efekti aitab tagada Eestis 

nt teenuseosutaja Hea Hoog). Hea külg on ka see, et töölesoovijaga tegelevad inimesed, kes on pädevad 

temas tööturul vajalikke oskusi märkama ja arendama. Samhalli siseselt on võimalik neid oskusi jagada 

palju tulemuslikumalt kui Eestis, kus töökeskuste töötajad küll mõnikord üksteisega suhtlevad, kuid 

arendavad uusi pädevusi välja võrdlemisi eraldiseisvalt eksperimenteerides ja aastase hanke 

tingimustest rippudes. 

Teenuse kitsaskoht on avatud tööturul töötajate ja vähenenud töövõimega inimeste liialt erinev 

kohtlemine. Kuigi teenuse sihtrühm on laiem kui Eestis, kipub süsteem sinna sattunuid stigmatiseerima. 

3.4.3 Holland 

TABEL 5. Kaitstud töö kogemus Hollandis 

 Holland 
KT definitsioon Flaamikeelne termin kaitstud töö kohta on beschut werk, selle all mõistetakse tavaliselt töökeskuses 

töötamise teenust. Seda kirjeldatakse ka sihtrühma vajaduste kaudu. Näiteks Hollandi kaitstud töö 

keskuste kodulehel seisab, et kaitstud töö on inimestele, kes on suudavad tööd teha vaid „kaitstud“ 

keskkonnas. Nad vajavad eritingimusi – tavapärasest rohkem juhendamist või kohandatud töökohta. 

Seadus (Participatienwet) määratleb täpsemad tingimused lähtuvalt juba määratud toetustest ja 

inimese omadustest (sh töövõime jm), kas inimesele on võimalik pakkuda kaitstud töö teenust või 

mitte.    
Teenuse liigid või 

sarnased 

teenused 

Kaitstud töö keskused tegutsevad Hollandis kohaliku omavalitsuse juhtimisel. Nad võivad ka 

tööjõudu vahendada (nt osutada teenuseid ettevõtetele). Tööd võib vahendada korraga ka 

suuremale teenusesaajate rühmale, nii saab korraga samas asukohas või samale ettevõttele teha 

tööd mitu teenusesaajat (nt koristusteenus rühmana)107. Töökeskused osutavad ka toetatud 

töötamise teenust, millel on Hollandis viis etappi (hindamine, töö otsimine, töökoha ja töö analüüs, 

oskuste ja töö kokku sobitamine, juhendatud töö). Etappe korratakse nii palju kui vaja. 

                                                   
107 Kaitstud töö teenuse arendusgrupi Cedris hinnangul võib selline teenuse vorm olla lahenduseks töökeskuste vähesele 

mahtuvusele, kuid aitab ühtlasi puuetega inimeste värbamisest huvitatud tööandjatel seda riskivabalt proovida. 

https://cedris.nl/themas/beschut-werk/ 

https://cedris.nl/themas/beschut-werk/
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 Holland 
Teenusesaajale tehakse pikaajaline plaan, mis aitab tal tööd hoida. Etappide tegevused ja juhendajad 

võivad klienditöö protsessi jooksul varieeruda. Toetatud töötamise teenuse saajad peavad töötama 

vähemalt 12 tundi nädalas kuus kuud järjest. 

Ajalugu Hollandis tegutsevad kaitstud töö keskused 1969. aastast alates. Esialgu oli teenuse sihtrühm „kõik, 

kes ei jää mõne muu sotsiaalhoolekande seaduse vastutusalasse“. 1970. aastatel hakati keskustes 

järgima tänapäevaseid töötingimusi – klientidele hakati maksma kollektiivlepingus kokku lepitud 

tunnitasu (mitte töötaja tulemuste järgi). 1989. aastal määrati töökeskuste korraldaiks kohalikud 

omavalitsused108. 1990. aastate alguses hakati Hollandis USA eeskujul osutama toetatud töötamise 

teenust, et kliendid jõuaksid tööturule. 

Hollandi tööturuteenuste süsteemi on kritiseeritud eelkõige selle tõttu, et puuetega inimestest 

jõuavad avatud tööturule liiga vähesed. Uus „osalusseadus“ Participatiewet jõustus 2015. aastal. 

Sellele eelnenud kaitstud töö seadusega (WSW) võrreldes on seadusandja soov eeskätt just see, et 

puudega inimene osaleks ühiskonnas võrdse liikmena, sh tööturul, Puuetega inimeste teenuste 

osutamise kohustus pandi sellega riigi asemel omavalitsustele (va puuetega noorte teenused). 

Hollandis peavad tööandjad, kelle juures töötab vähemalt 25 töötajat, täitma puuetega töötajate 

kvoodi109. 2019. aastast alates peavad tööandjad, kes seda ei täida, maksma aasta kohta 5000 eurot 

trahvi iga tööle võtmata puudega inimese kohta. 
Seadused 2015. aastal jõustus osalemisseadus110, mis asendab kaitstud töö seaduse (Wet sociale 

werkvoorziening, WSW), töö- ja sotsiaaltoe seaduse (Wet werk en bijstand, WWB), suure osa noorte 

puuetega inimeste töö ja hariduse seadusest (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

jonggehandicapten, Wajong) ja liidab need üheks tervikuks. Participatieweti eesmärk on tagada 

miinimumsissetulek kõigile Hollandi elanikele, kes pole võimelised seda ise teenima ja kaasata 

ühiskonda puudega või tööturult välja langenud inimesi. Puude või kroonilise haigusega inimeste 

võrdse kohtlemise seadus111 on kaitstud töö teenusega kaudselt seotud, keelates seda rühma 

diskrimineerida ja kohustades puuetega inimesi tööelus kohtlema teiste tööturul osalejatega 

võrdsetel alustel. 

Sihtrühm Kaitstud töö keskuste teenuse sihtrühmaks on töövõimelised inimesed, kes ei suuda (veel) tavalistes 

töökohtades töötada, isegi kui neid tavapärasest rohkem juhendada. Teenuse sihtrühm on inimesed, 

kes vajavad füüsilise, vaimse või psüühilise puude tõttu sellisel määral juhendamist või kohandusi, et 

tööandjal ei tasu neid tööle võtta isegi omavalitsuse või sotsiaalkindlustuse toetustel. 

Toetatud töötamise teenuse saajateks on inimesed, kelle töövõime on ekspertide hinnangul piiratud 

püsiva tervisliku seisundi tõttu. Osalusseaduses (Participatiewet) kirjeldatud teenuste (sh toetatud 

töötamise teenuse) sihtrühma kriteeriumid seavad ekspertide sõnul kõrgharidusega puudega inimesed 

ebasoodsasse olukorda  Näiteks ei ole kõrghariduse omandajatel, kel on puue, õigust saada riiklikku 

ülalpidamistoetust ja sotsiaalteenuste tuge112. Teenuste sihtrühma kavatsetakse laiendada. 
Hindamisprotsess Seda, kuidas sobib kliendile töö töökeskuses, hindab Hollandi Töökindlustusamet (UWV). UWV 

vaatab, kas inimese töökeskkonnas on vaja teha kohandusi või sellist juhendamist, mida ei ole 

tavalise tööandja juures mõistlikul viisil võimalik teha. Iga kahe aasta tagant hinnatakse kliendi 

füüsilist tervist uuesti, et vaadata, kas ta endiselt sobib kaitstud töö sihtrühma. Kui inimene on 

õigustatud kaitstud töö teenust saama, uurib tema omavalitsus, milline töö talle sobib ja mitu tundi 

on ta võimeline (järjest) töötama. Kliendikohtade arv on piiratud, mistõttu klient võib jääda ka 

ootenimekirja. 

UWV-sse tuleb pöörduda ka toetatud töötamise teenuse saamiseks. Seal hindavad kindlustusarstid ja 

töö spetsialistid taotleja töövõime määra ja paigutavad ta diagnoosi järgi rühma (nt autism, 

kuulmishäire vm). Diagnoosirühma ja töövõime järgi määratakse toetuse ulatus.  
Korraldus Kaitstud töö korraldamise kohustus on kohalikel omavalitsustel. Kohalikud omavalitsused võivad 

teenust osutada ise või delegeerida selle sotsiaaltöö ettevõtetele. Teenuseosutajad võivad tööjõudu 

vahendada ka teistele tööandjatele. Sellisel juhul sõlmitakse tööleping teenusesaaja ja -osutaja vahel, 

kuigi teenusesaaja töötab teise tööandja töökohas. Tüüpilised tööd, mida keskustes tehakse, on 

näiteks pakendamine, haljastustööd, koristamine, kondiitritöö. 

Tööandjatele, kes pakuvad tööd osalise töövõimega inimestele, on ette nähtud riiklikud toetused. Üks 

neist on palgatoetus. See võimaldab tööandjal maksta haiguse või puude tõttu vähesema jõudlusega 

töötajale nõutust madalamat palka, kuid selle vahe hüvitab Töökindlustusamet (UWV). UWV hüvitab 

                                                   
108 Kuni 1989. a kattis riik täies ulatuses töökeskuse klientidele makstava tasu kulud ning 80% töökeskuse muudest kuludest. 

109 Breinlinger, S., Wegscheider, A. (2016). In Arbeit kommen und bleiben. Geschützte Arbeit und Unterstützte Beschäftigung in 

vergleichender Perspektive. Linz: Jänner, lk 61. 

110 Participatiewet, Staatenblad 2019. 

111 Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, Staatenblad 2017. 

112Vt pt 13. https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2020-01-01 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2020-01-01
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 Holland 
ka osalise töövõimega töötaja palga (hollandi k. looncompensatie) kuni viie aasta jooksul, kui töötaja 

juhtub haigestuma pikaks ajaks113. Et Hollandis peab tööandja hüvitama töötaja haigushüvitise 

(puudega inimesel nimetatakse seda palgaks), vähendab see riiklik meede ettevõtete riske, kui nad 

palkavad osalise töövõimega (potentsiaalselt töölt eemale jääva) inimese. Riik hüvitab tööandjale ka 

töökoha kohandamise, näiteks trepilifti paigalduse kulud. 
Asjaosaliste 

vastutus 
Kohalik omavalitsus suunab abivajaja Töökindlustusametisse (UWV), et teda nõustataks kaitstud 

töö keskuses töötamise küsimustes. 2017. aastast alates on inimestel võimalik ka ise otse UWV-sse 

pöörduda. 

Paljud omavalitsused tegelevad ise potentsiaalsete teenusesaajate väljaotsimisega. Selleks 

analüüsitakse omavalitsustes registrite andmeid, näiteks erivajadustega õpilastele mõeldud 

haridusasutuste ja kutseõppega päevakeskuste vilistlaste nimekirju jm. Selline teenusesaajate 

otsimise meetod on andnud omavalitsustes erinevaid tulemusi. 

Töökeskused on omavalitsuste allasutused või ettevõtted. Seal juhendatakse ja tunnustatakse 

töötajaid, neile luuakse sobiv töökeskkond. 

Riik vastutab puudepoliitika kujundamise eest. 
Rahastus Kohalikud omavalitsused saavad riigilt iga kaitstud töö töökeskuse kliendikoha eest 17 000 eurot 

aastas teenusesaaja palga ja 8500 eurot juhendamise kulude katteks. Kaitstud töö teenuse 

edendusgrupi Cedris hinnangul114 ei kata see summa tegelikke kulusid, mistõttu omavalitsused ei loo 

kaitstud töö teenusele ka piisavalt kliendikohti. Puudujäägi leevendamiseks määras Sotsiaal- ja 

Tööministeerium 2015–2020 perioodiks keskustele kliendikoha eest täiendava 3000 eurose toetuse ja 

tööandjatele vähenenud töövõimega ja madalapalgaliste inimeste115 palgakulude hüvitamiseks 

madala sissetuleku toetuse (max 2000 eurot aastas töötaja kohta)116. 

Töökeskuse kliendiga sõlmitakse tööleping ja ta töötasu peab vastama vähemalt riiklikule 

alammäärale. Kliendi ja teenuseosutaja suhet käsitletakse kas tööõiguse või avaliku teenistuse õiguse 

järgi sõltuvalt sellest, kas tööandjaks on äriühing või avaliku sektori asutus. 

Uuringud Sadiraj, Hoffi ja Versantvoorti (2018) uuring toob välja, et teenuse sihtrühma tõenäosus tööd saada 

on vähenenud, kuigi Participatieweti vastuvõtmise eesmärk oli vähenenud töövõimega inimeste 

tööhõive määra suurendada. 

Breinlinger ja Wegscheider (2016) järeldavad, et Hollandi riik püüab keskuste mudeli kasutust 

vähendada ja arendada teenuse uut vormi, milles tööharjutus toimub avatud tööturul tegutsevate 

tööandjate juures. Nad soovitavad määrata inimestele rohkem töötamise juhendamise teenust (job 

coaching). 

Van Erp jt. (2007) uurisid toetatud töötamise mudelit (ettevõtetes töötamine) ja soovitasid selle 

Hollandis kasutusele võtta. 

Uuring, mis valmis EU Monitoring and Advocacy Program-i tellimisel (2005), on praeguseks 

vananenud, kuid selle järeldustest tasub esile tõsta järeldust, et kui inimene asub tööle, ei tohiks 

hüvitiste kaotamisega tema huvi töö vastu vähendada – tema sissetulek ei tohi tööle asumisel 

väheneda. 

Hoekstra jt (2004) uurisid toetatud töötamise teenuse juhendamisele kuluvat aega kolmes 

sihtrühmas: psühhiaatrilise häirega inimesed, krooniliste haigustega inimesed ja intellektipuudega 

inimesed. Nad leidsid, et kõige rohkem aega kulub intellektipuudega sihtrühmaga töötamiseks 

(167,75 töötundi), kõige vähem krooniliste haigustega sihtrühmaga töötamiseks (51,75 töötundi).  

Töökohal juhendamist (job-coaching, 5.etapp) vajasid samuti enim intellektipuudega inimesed 

(100.57 töötundi), poole vähem psühhiaatriliste häiretega inimesed (44.5 töötundi). Krooniliste 

haigustega inimeste töö juhendamisele kulus väga vähe aega (16 töötundi). 

Seos teiste 

teenustega 
Teenusesaajad võivad saada kahte teenust korraga, näiteks osalise tööajaga töökeskuses tööd teha ja 

olla samas kohas (või mujal) ka päevakeskuse kliendid117. Päevakeskuste tüüpilised tegevused on kunst 

ja käsitöö, toitlustustööd, koristamine ja lihtsamas pakendamistööd. Teenuseosutajate päevakeskused 

võivad olla väga eriilmelised, kohtab nii uuenduslikumaid kui tavapärasema lähenemisega keskuseid. 

Teenuseosutajate töötajate oskus täiskasvanud teenusesaajate võimeid ja oskusi tööturu vajaduste 

järgi edasi arendada varieerub palju. 

                                                   
113 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet/stimuleren-van-re-integratie 

114 https://cedris.nl/themas/beschut-werk/ 

115 Töötaja, kelle järgi ettevõttele toetus määratakse peab teenima vahemikus 10.05 kuni 12.58 eurot tunnis (2019 a).   

116 https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein/lage-inkomensvoordeel-

liv/index.aspx  

117 Rights of People with Intellectual Disabilities: Access to Education and Employment. The Netherlands Monitoring Report. 

Hungary. (2005) Open Society Institute, lk 94 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet/stimuleren-van-re-integratie
https://cedris.nl/themas/beschut-werk/
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein/lage-inkomensvoordeel-liv/index.aspx
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein/lage-inkomensvoordeel-liv/index.aspx
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Vaimse puudega inimeste teenuste eksperdi Cris Bergmansi (IPS ja Phrenos Center of Expertise for Severe 

Mental Illness)118 sõnul osutatakse suuremat osa Participatieweti alusel tagatud teenustest endiselt 

töökeskustes. Kaitstud töö sihtrühm on sotsiaaltoetusi saavad puudega inimesed, seega on selline 

koondamine ka mõistlik. Et Hollandis korraldavad sotsiaalteenuseid omavalitsused ja neid on 400, 

varieerub ka teenuste korralduse kvaliteet piirkonniti palju. Ühed järgivad seaduse mõtet sihikindlalt, 

teised kasutavad riigilt saadavat toetust teisteks asjadeks kui puuetega inimeste teenusteks, 

kolmandatel polegi selleks eelarvet. 

Bergmansi hinnangul määravad inimestele kaitstud töö teenuse valitsus- või tervishoiuasutused, mis 

tegelevad nende inimeste haiguse või puudega. Vaimse puudega inimestega tegelevad 

tervishoiuasutused jagavad neile ja nende lähedastele üldisemat teavet seaduste, õiguste, toetuste ja 

teenuste kohta. Üksikasjalikumalt kuulevad inimesed oma võimaluste kohta töökindlustusameti 

nõustajatelt, kelle juurde tervishoiuasutused neid suunavad. 

Kaitstud töö kõrval on Hollandis ka toetatud töötamise teenus, mida rahastab osaliselt valitsus, osaliselt 

teised asjaosalised. Lisaks on sõltumatu haldusorgan UWV (töökindlustusamet), mis tellib vaimse 

tervisega tegelevatelt asutustelt IPS-teenust, mis on toetatud töötamise teenus sügava puudega 

inimestele. Paljud isikud saavad sotsiaaltoetust ka kohalikult omavalitsuselt ning vahel pakuvad teenust 

omavalitsused ise ja vahel ostavad nad selle osutamise vaimse tervise keskustelt sisse.  

Bergmansi arvates on Hollandis palju seadusi, mis toetavad tööd avatud tööturul ja vähendavad 

tööandja puuetega inimeste värbamise riske (nt ei pea nad haiguslehe ajal puudega inimesele palka 

maksma, seda teeb riik). 

Vaimse puudega inimesed ei soovi sageli kaitstud töö keskuses töötada, mistõttu võib neile paremini 

sobida ka toetatud töötamise teenus, sest siis saavad nad töökohta ja tegevusi rohkem ise valida. 

Mõnikord aga tõstetakse ka toetatud töötamise kliente ümber teenusele, mis pakub rohkem tuge – 

näiteks töökohtades osutatavale kaitstud töö teenusele. Töökeskused on Bergmansi sõnul vaid sellistele 

inimestele, kelle töövõime on väga madal. Toetatud töötamise teenuse sihtrühm võib olla väga sarnane, 

aga nende sekka võib sattuda selliseid, kes suudavad avatud tööturul töötada ka siis, kui seal teha 

väiksemaid kohandusi. 

Bergmans ütles, et Hollandis on puuetega inimeste tööturule kaasamiseks uus tugiprogramm – 

Benanafspreek. Selle suuresti riigi ja tööandjate vahelise kokkuleppega soovitakse puuetega inimestele 

uusi töökohti luua. Tööandjad peavad 2026. aastaks looma puuetega inimestele juurde 125 000 uut 

töökohta. Sisuliselt on see toetatud töötamise tugiprogramm. Bergmansi sõnul on programmi areng 

järjest aeglustunud, mistõttu võib arvata, et kvoodid ei täitu piisavalt ja tööandjaid võivad 2026. aastal, 

kui kvoodid muutuvad kohustuslikuks, oodata sanktsioonid. Selgituseks, Hollandis on sektoritele 

määratud kvoodid koos kvoodi täitmise tähtaegadega, otseselt igale tööandjale kvoodid veel ei kehti 

(vabatahtlik). Kui sektoris kokku ei ole piisavalt puuetega inimestele sobivaid töökohti tähtajaks loodud, 

siis määratakse igale sektori tööandjale kvoot (kohustuslik). Nii on näiteks varasemalt kvooti tähtajaks 

mitte täitnud valitsusasutustes nüüdseks kohustuslik 5% puuetega inimestele sobivate töökohtade 

                                                   
118 Töötab IPS-teenuses (Individuele Plaatsing en Steun, ingl. k. Individual Placement and Support), mis osutab toetatud 

töötamise teenust sügava vaimse puudega inimestele. Lisaks töötab Phrenos Center of Expertise for Severe Mental Illness, kus 

tegelevad teaduspõhiselt ravi väljatöötamise ning vaimse haigusega klientide taastusravi ja ühiskonda kaasamisega. 
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pakkumise määr. Mõnedel tööandjatel on oma kvoot 5%, aga mõnedele väiksematele ettevõtetele pole 

üldse kvooti määratud.  

Bergmansi arvates ei ole omavalitsuste eelarvesse vähenenud töövõimega inimeste teenuste jaoks raha 

juurde tulnud, kuigi Hollandis on majanduskasv ja riigieelarve suureneb. Omavalitsused muutuvad 

seetõttu vaesemaks, et neile valitsus lisab neile kohustusi juurde, kuid raha nende täitmiseks juurde ei 

anna. Bergmansi arvates ei ole maksa loota, et teenuste kohalikule tasandile delegeerimine alati 

olukorda parandaks. 

Bergmans mainis ka toetuste „lõksu“ (benefit trap), mis tähendab, et teenusesaaja soov tööd otsida ja 

tööd teha väheneb, kui ta tööle asudes vähem teenima hakkab. Hirmule kaotada sissetulekus 

sekundeerib hirm tööle asumisega kaasneva tundmatuse ees. Näiteks ei saa inimesed, kes saavad 

sotsiaaltoetusi, samal ajal ligi psüühikahäirete ravile. Selle tõttu omakorda ei otsi vaimse tervise 

probleemidega inimesed töötamise teenuste kohta teavet ega suuda tööle minekut planeerida.  

Hollandi süsteemi tugevuseks peab Bergmans seda, et tervishoiusüsteem toimib hästi ning kaitstud töö 

teenuse sihtrühma teenuste ja toetuste valik on mitmekesine. 

Õppetunnid Eesti jaoks 

Hollandit tunnustatakse puuetega inimeste tööturuteenuste eesrindlasena. 2015. aasta reformi 

tegevused pole veel kinnistunud, kuid on selge, et töökeskuste roll väheneb avatud tööturu kasuks. 

Samas võib ka teiste riikide kogemuse põhjal öelda, et vajadus töökeskuste järele Eesti mõistes 

praeguste PKT-teenuse klientide seas säilib. Hollandi kogemusest võib leida mitmeid näiteid, millest ka 

Eestis õppida saab. Näiteks ei pea töökeskus piirduma avatud tööturu tööandjate allhangete täitmisega, 

vaid võib oma kliente tööturuga harjutada ka tööandjate juures. Tööoskuste ja -harjumuste 

omandamine ei sõltu sellest, kus tööplats asub ja kellele juriidiliselt kuulub. Tööandjate ja 

teenusekorraldaja koostöölepe töökohtade loomiseks ja kvoodisüsteem on võrdlemisi julged (aga 

kindlasti mitte riskivabad) sammud tööturu ja vähenenud töövõimega inimeste üksteisele lähemale 

toomiseks. Ehk siis teenuse ostu hangetega (Eestis) tasub kombineerida teisi avaliku sektori meetmeid, 

eriti partnerluse vallast. Hollandist leiab ka hea näite teenusevajajate väljaselgitamise kohta – andmed 

inimeste kohta, kes võiksid teenuseid vajada, on omavalitsustel sageli olemas. Neid saab analüüsida ja 

paremini ära kasutada (ka Eestis on selles suunas mõeldud). Samuti tasub Eestis mõelda sellele, kuidas 

tagada teenusesaajale sissetulek, mis motiveeriks teda tööl käima, st et see tööle asudes teenusel 

viibimise perioodiga võrreldes ei langeks. 

3.4.4 Saksamaa 

TABEL 6. Kaitstud töö kogemus Saksamaal 

 Saksamaa 
KT definitsioon Saksamaal tähendab kaitstud töö puuetega inimeste riiklikult toetatud tööd töökeskustes. 
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 Saksamaa 
Puuetega inimeste töökeskus on seaduse järgi119 vaid üks võimalus puuetega inimeste tööelus 

osalemiseks ja nende tööle aitamiseks. Keskustel on kohustus arendada puuetega inimeste 

kutseoskuseid ja neid välja õpetada. Töökeskuste eesmärk on aidata puuetega inimesed tööturule120. 

Saksa Kaitstud Töö Keskuste Föderaalliit määratleb kaitstud töö keskuseid Saksamaal kui 

rehabilitatsiooni asutusi töö valdkonnas, mis võimaldavad tõsise puudega inimesel tööelus osaleda.121 

Saksa föderaalvalitsuse puuetega inimeste asjade voliniku käsitluses on töökeskused mõeldud selliste 

puuetega inimeste tööoskuste arendamiseks ja avatud tööturule aitamiseks, kes pole (veel) valmis 

avatud tööturul töötama.122 

Teenuse liigid või 

sarnased 

teenused 

Saksamaal osutatakse kaitstud töö teenust riigi rahastatud keskustes. Kaitstud töö keskustes läbib 

inimene kolm mittekohustavate tähtaegadega etappi. Alguses on 3 kuud kestev tutvumisaeg, mille 

jooksul otsustatakse, kas teenus inimesele sobib ja temaga proovitakse läbi mitmesuguseid töid123. 

Järgneb 2-aastane kutseõppe etapp, mille jooksul arendatakse igapäevaeluks ja tööks vajalikke 

oskusi124. Kui klient on kaks aastat teises etapis töötanud, hindavad teenusesaaja, töökeskus ja riiklik 

tööamet (Bundesagentur für Arbeit) uuesti, kas ta soovib ja suudab avatud tööturule suunduda125. 

Kolmandas etapis aitab keskus kaasa sellele, et inimese läheks tavalise tööandja juurde tööle. 

Saksamaal tegutsevad ka „kaasavad ettevõtted"126, mille töötajatest vähemalt 30% on puudega. Need 

ettevõtted saavad riigilt töötajate palgatoetust. Enamasti on sellised ettevõtted hotellid ja kohvikud.  
Ajalugu Esimesed kaitstud töö keskused avati Saksamaal 1960. aastatel intellektipuuetega inimestele. Initsiatiiv 

tuli puuetega laste vanematelt. Need loodi Hollandi ja Prantsuse kogemuse põhjal. Kaitstud töö teenus 

määratleti 1974. aastal Saksamaa seadusandluses kui tööalase rehabilitatsiooni mudel raske puudega 

inimestele, kes ei suuda avatud tööturul töötada.  

Toetatud töötamise teenuse esimesed katsetused toimusid Saksamaal 1980. ja 1990. aastatel. Selle 

teenusega sooviti kaasa aidata sellele, et puudega noored koolist ja töökeskustest asuksid tööle 

avatud tööturul. 2001. aastast alates on kaitstud töö teenuse üks eesmärk toetada ka avatud tööturul 

tööle asumist. 

Saksamaal püütakse kaitstud töö keskuste (sheltered workshops) mõiste asemel kasutada pikemat 

nimetust „töökeskused puuetega inimestele“ (workshops for people with disabilities). 
Seadused Puuetega inimeste osaluse ja enesemääratluse tugevdamise seadus127, võrdse kohtlemise üldseadus128 

Puuetega inimeste võrdsete õiguste seadus129 

Kaitstud töö dokumentides viidatakse sageli ka ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklile 

27, mis ütleb: „Osalisriigid tunnistavad puuetega inimeste õigust tööle teistega võrdsetel alustel; see 

hõlmab õigust teenida elatist vabalt valitud või tööturul vastu võetud töökohal ning õigust puuetega 

inimestele avatud, kaasavale ja juurdepääsetavale töökeskkonnale.“130 

                                                   
119 Bundesteilhabegesetz, BTHG, § 219 lg 1 ls 1 

120 § 217 Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz) v. 

23.12.2016, BGBI. I 2016, p. 3300. Kättesaadav: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-

Meldungen/2016/bundesteilhabegesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=7 

121 The System And Services of Sheltered Workshops in Germany. (2018). Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für 

behinderte Menschen e.V., lk 4. Kättesaadav: https://www.bagwfbm.de/file/1168  

122 Werkstätten für behinderte Menschen und andere Leistungsanbieter. Beaufragter der Bundesregierung für die Belange von 

Menschen mit Behinderungen. Kättesaadav: 

https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Themen/BildungundArbeit/Arbeit/Werkstatt/WerkstattfuerbehinderteMenschen_n

ode.html 

123 The System And Services of Sheltered Workshops in Germany. (2018). Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für 

behinderte Menschen e.V., lk 9. Kättesaadav: https://www.bagwfbm.de/file/1168 

124 The System And Services of Sheltered Workshops in Germany. (2018). Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für 

behinderte Menschen e.V., lk 9–10. Kättesaadav: https://www.bagwfbm.de/file/1168 

125 The System And Services of Sheltered Workshops in Germany. (2018). Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für 

behinderte Menschen e.V., lk 10. Kättesaadav: https://www.bagwfbm.de/file/1168 

126 The System And Services of Sheltered Workshops in Germany. (2018). Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für 

behinderte Menschen e.V., lk 7. Kättesaadav: https://www.bagwfbm.de/file/1168 

127 Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz) v. 

23.12.2016, BGBI. I 2016, pp. 3234–3340. 

128 Allgemeines Glechbehandlungsgesetz (AGG) v. 14.08.2006, BGBI. I 2006, p. 1897. 

129 Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz) v. 27.04.2002, BGBI. I 2002, 

pp 1467–1468. 

130 Puuetega inimeste õiguste konventsioon ja fakultatiivprotokoll. RT II, 04.04.2012, 6. 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2016/bundesteilhabegesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2016/bundesteilhabegesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bagwfbm.de/file/1168
https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Themen/BildungundArbeit/Arbeit/Werkstatt/WerkstattfuerbehinderteMenschen_node.html
https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Themen/BildungundArbeit/Arbeit/Werkstatt/WerkstattfuerbehinderteMenschen_node.html
https://www.bagwfbm.de/file/1168
https://www.bagwfbm.de/file/1168
https://www.bagwfbm.de/file/1168
https://www.bagwfbm.de/file/1168
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 Saksamaa 
Sihtrühm Töökeskuses töötamise õigus on inimesel, kes oma puude tõttu pole võimeline tavatingimustes 

töötama rohkem kui 3 tundi päevas. Vähesema tundide arvu korral võib öelda, et inimesel puudub 

töövõime131. 

Saksamaal ei ole töökeskuse teenuse saajate järjekorda. Seadus sätestab, et kõik, kellel on õigus teenust 

saada, saavad töötamise koha viivituseta.132 Saksamaa kaitstud töö keskustes töötav sihtrühm on raske 

puudega inimesed, keda mujal Euroopas toetatakse eelkõige päevakeskustes või ööpäevaringsetes 

hoolekandeasutustes. 
Hindamisprotsess Selle üle, kas puudega inimene suudab töötada, otsustab tööamet, küsides vajadusel lisa arstidelt. Arst 

hindab ainult inimese tervislikku seisundit ja tööameti ametnik teeb selle põhjal omakorda otsuse 

töövõime ja nende tööde kohta, mida see inimene pole oma tervist ohustamata võimeline tegema.  

Igas töökeskuses on komisjon, mis esitab teenusekorraldajale oma arvamuse selle kohta, kuidas 

puudega inimene töökeskusesse sobib. Inimest hinnatakse teenuse osutamise perioodi jooksul neli 

korda (alguses ja iga etapi lõpus). 
Korraldus Kaitstud töö keskuste eest vastutab töö- ja sotsiaalminister ja seda korraldatakse tema kabinetis 

puuetega inimeste asjade osakonnas.133 Töökeskuste teenust korraldatakse küll riiklike juhtnööride 

järgi, kuid teenuse detailid on 16 liidumaale (Bundersländer) iseseisvalt otsustada. Töökeskused on 

vormilt MTÜd. Nt Lebenshilfe, mis alustas puuetega laste vanemate ühendusena ja juurutas Saksamaa 

kaitstud töö mudeli, osutab ka praegu töökeskuste teenust.134 Saksa töökeskustes peab olema 

vähemalt 120 kliendikohta, sest see aitab kaasa sellele, et kliendid saavad proovida erinevaid 

töövaldkondi. Leidub ka pisemaid töökeskuseid, mis on spetsialiseerunud mõnele üksikule 

töövaldkonnale. 

Asjaosaliste 

vastutus 
Riik vastutab puudepoliitika kujundamise eest ja reguleerib sellega ka keskuste tööd. 

Liidumaad korraldavad keskuste tööd kohalikul tasandil (nt keskuste loomine, haldamine, rahastamine 

jne). 

Töötajate esinduskogud vastutavad keskuse teenusesaajate seisukohtade edastamise eest. Selline 

ametiühingu-laadne esinduskogu peab olema igas keskuses. 

Töökeskused pakuvad puuetega inimestele töötamise ja kutse omandamise võimalusi ja aitavad neid 

tööturule. 

Tööamet on riiklik asutus, kus hinnatakse inimeste töövõimet, määratakse teenuseid ja toetatakse 

avatud tööturul töökoha leidmist ja töö tegemist. 

Nõustamiskeskused loodi 2016. aastal riikliku rahastuse toel. Seal pakutakse puuetega inimestele 

teavet ja abistatakse sobivate teenuste otsimisel. 

Rahastus Esimest kahte etappi rahastab tööamet (riik). Kolmandas etapis rahastavad teenuseid mitmed 

kindlustusasutused (tervise-, pensioni-, õnnetusjuhtumikindlustused). Kuigi töökeskused on MTÜd, on 

nad siiski sunnitud täiendavat tulu teenima, sest seadus kohustab neid teenusesaajatele nende tööle 

vastavat tasu maksma135136. Keskmine töötasu on 185 eurot kuus.137 Need, kes teenivad töökeskuses 

tehtud töö eest kuus vähem kui 351 eurot, saavad kuus veel 52 eurot täiendavat toetust.138 

Uuringud Bundesagentur für Arbeit (2019) annab ülevaate Saksamaa riikliku tööameti kõigi puudega inimeste 

töökeskuste andmetest ja tegevustest. 

Breinlinger ja Wegscheider (2016) leidsid, et Saksamaal on teiste riikidega võrreldes liidumaade 

erinevuste tõttu mitmekülgne kaitstud töö teenus, selle tõttu on ka keeruline teenust ühtlustada. 

Mallender jt. (2015) leidsid, et tavapärased töökeskused ei kata tuludest ära enda kulusid, mille tõttu 

tuleks eelistada kaitstud töö teenusele selle kutsehariduse ja uute oskuste õppimise keskseid 

üleminekuvorme. 

                                                   
131 The System And Services of Sheltered Workshops in Germany. (2018). Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für 

behinderte Menschen e.V., lk 5. Kättesaadav: https://www.bagwfbm.de/file/1168 

132 The System And Services of Sheltered Workshops in Germany. (2018). Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für 

behinderte Menschen e.V., lk 8. Kättesaadav: https://www.bagwfbm.de/file/1168 

133 The System And Services of Sheltered Workshops in Germany. (2018). Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für 

behinderte Menschen e.V., lk 6. Kättesaadav: https://www.bagwfbm.de/file/1168 

134 The System And Services of Sheltered Workshops in Germany. (2018). Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für 

behinderte Menschen e.V., lk 7. Kättesaadav: https://www.bagwfbm.de/file/1168 

135 Vähemalt 70% töökeskuse tulust tuleb kasutada teenusesaajate tasule, 30% võib jääda töökeskuse reservidesse. 

136 The System And Services of Sheltered Workshops in Germany. (2018). Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für 

behinderte Menschen e.V., lk 7. Kättesaadav: https://www.bagwfbm.de/file/1168 

137 Fragen und Antworten zum Bundesteilhabegesetz. (2018). Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Kättesaadav: 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/Fragen-und-Antworten/fragen-und-antworten.html 

138 Rehabilitation And Participation of Persons with Disabilities. (2017). Bundesministerium für Arbeit und Soziales, lk 147. 

Kättesaadav: http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a990-rehabilitation-und-teilhabe-

englisch.pdf?__blob=publicationFile 

https://www.bagwfbm.de/file/1168
https://www.bagwfbm.de/file/1168
https://www.bagwfbm.de/file/1168
https://www.bagwfbm.de/file/1168
https://www.bagwfbm.de/file/1168
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/Fragen-und-Antworten/fragen-und-antworten.html
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a990-rehabilitation-und-teilhabe-englisch.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a990-rehabilitation-und-teilhabe-englisch.pdf?__blob=publicationFile
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 Saksamaa 
Sheer (2013) kirjeldab ära Saksamaa kaitstud töö süsteemi nii, nagu see toimis 2013. aasta eelsel ajal. 

Seos teiste 

teenustega 
Puuetega inimestel on sotsiaalseadustiku alusel õigus saada mitmeid teenuseid. BTGH ühe peatuse 

mudeliga on püütud suurendada korraldavate asutuste ja teenuseosutajate vahelist suhtlust 

olukordades, kus on vaja teha klienti toetavaid kaalutlusotsuseid. Mõned sotsiaalse rehabilitatsiooni 

võtted on ka töökeskuste töös üle võetud (näiteks isikliku hügieeni või rahatarkuse koolitused).  

 

Katharina Bast, Saksamaa Kaitstud Töö Keskuste Föderaalliidu juhataja Euroopa asjade valdkonnas, 

leiab, et Saksamaa kaitstud töö eelis on integreeritus kutseõppega. Kaitstud töö teenusel on kolm 

etappi, millest teises osutatakse töökohal kutseõpet. Basti sõnul soovivad huvigrupid, et kutseõppe 

etappi pikendataks praeguse kahe asemel viiele aastale. Huvirühmad soovivad ka seda, et töökeskuste 

kutsetunnistusi tunnustataks ametliku kutsetunnistustena, sest praktiliselt igale ametile on omaette 

kutseõpe. Praktikas saab koristaja või ettekandjana töötada muidugi ka ilma spetsiaalse hariduseta, kuid 

kutseõpet hinnatakse ja tööandjad arvestavad sellega töötajaid värvates. Nad on keskuste tunnistustega 

väga rahul, sest neist leiab selge ülevaate teenusesaaja oskustest. Töökeskuste tunnistused on 

kohandatud riiklike kutsetunnistuste järgi nii, et töökeskuse tegevuste sisu kõrvutatakse analoogsete 

õppekavadega kutsekoolis. Töökeskuse tunnistusele märgitakse tegevusele või ametile vastava 

õppekava nõuete nimekiri ja see, millised oskused ja teadmised nende seast on töökeskuse klient 

omandanud. Sedasi saab klient oma tegelike oskuste kohta tunnistuse, isegi kui ta ei suuda õppekava 

täies mahus täita. 

Kuigi kaitstud töö teenuse etappidel on justkui kestuse piirangud, pole Basti sõnul Saksamaa kaitstud 

töö teenusel kindlat lõpp-tähtaega nagu Eestis. Teenusesaajad võivad soovi korral kaheaastast teist 

etappi korrata ja kolmas etapp on tähtajatu. Kõik inimesed, kellele on määratud kaitstud töö keskuse 

teenus, võivad avatud tööturul töötamise järel igal ajal töökeskusse naasta. Üks põhjus, miks 

teenusesaajad ei jõua töökeskustest avatud tööturule, võib Basti hinnangul olla see, et töökeskused 

loodigi sheltered workshops kontseptsiooni silmas pidades, mis lahutas teenusesaajad tööturust. 

Saksamaal on püütud eraldatud töökeskuste mõistest loobuda ja kasutada rohkem puuetega inimeste 

töökeskuste (workshops for people with disabilities) nimetust, et pöörata tähelepanu inimeste 

toetamisele, mitte ühiskonna eest kaitsmisele. 

Saksamaal ei pea need, kellele töökeskuse teenus on määratud, järjekorras ootama. Kõik, kellel on õigus 

teenust saada ja kes vastavad teenuse nõuetele, saavad viivitamata kliendikoha. Kui aga teenusesaajaid 

juhtub rohkem kui planeeritud, laiendatakse töökeskusi ja luuakse juurde vajalik arv kliendikohti. Niisiis 

võivad töökeskused olla väga suured. Basti sõnul aitab see kaasa sellele, et teenuse sihtrühm saab kohe 

tööelus osaleda. Nii ei pea ta kodus tegevuseta ootama, mis võib põhjustada teenuse saamisest 

loobumist. Kohustus osutada teenust igale inimesele, kellele see on määratud, tähendab ühtlasi, et 

töökeskused ei saa valida, keda võtta või jätta. Basti sõnul põhjustab see mõnes riigis probleeme, et 

teenuseosutaja valib järjekorras olijate seast välja suurema töövõimega inimesed ja pakub töökeskuse 

kasumlikkuse suurendamiseks kliendikohta just neile. Saksamaal peetakse tähtsaks seda, et teenust 

saaksid need, kes seda kõige rohkem vajavad. 

Saksamaa alternatiiv kaitstud töö teenusele on „kaasavate ettevõtete“ tegevusmudel (inclusive 

enterprises). Need ettevõtted tegutsevad avatud tööturul, kuid nende töötajatest vähemalt 30% on 

puuetega. Basti arvates on need ettevõtted enamasti kohvikud ja hotellid, kuid Bast on kohanud ka 

näiteks jõusaale. Riiklikku palgatoetust saab Saksamaal iga ettevõte, mille töötajate seas on puuetega 

inimesi. Kaasavad ettevõtted, kus puuetega töötajate osakaal ületab 30%, saavad riiklikku palgatoestust, 

aga tasandamaks töötajate väiksemat töövõimet antakse neile ka muud abi (näiteks töökeskkonna 
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hindamise kulu toetus, maksusoodustused jm). Töökeskustele ja kaasavatele ettevõtetele luuakse 

soodsamad tingimused riigi või kohalike omavalitsuste hangetes osalemiseks. 

Õppetunnid Eesti jaoks 

Saksamaa kaitstud töö teenus on põhimõtetelt sarnane Eesti omale. Teenuse sihtrühm on kitsam, selleks 

on Eesti mõistes PKT teenuse kliendid. Kuigi Saksa töökeskuste eesmärk on aidata kliente tööturule, ei 

lõpetata neile tähtaegade kukkudes teenuse osutamist. Inimestel, kellele on määratud teenus, on alati 

õigus uuesti keskusesse tulla. Teenusel pole ka järjekorda, mis võib vähendada klientide „ärakadumist“. 

See võib kasvatada ka teenuseosutaja huvi kliente vastu võtta, sest koht (vahendid) on talle alati tagatud 

(parem teenuseosutaja saab eelise, tekivad paremad võimalused tegevusi välja arendada, rohkem 

tööturupotentsiaaliga inimesi saab teenust). Saksamaa süsteemi eelis on see, et keskustes toimub 

kutseõpe, mille kohta väljastatakse ka kutsetunnistusi. Sellele soovitakse ametliku sertifikaadi staatust. 

Samas annab ka lihtsalt töökeskuste tunnistus tööandjatele kliendi oskuseid piisavalt hästi edasi. Võib 

ka nii olla, et kui Eestis peaksid kaitstud töö keskused klienti kirjeldama mõne ameti oskuste võtmes, 

suunaks see ka neid oma teenuste arendusprotsessi paremini läbi mõtlema. Kuigi Eesti keskused on 

pisikesed, tasub Saksamaa suurte, vähemalt 120 teenusesaajaga keskuste kogemusest õppida, et 

vähesearvulisele teenusesaajate ringile on keeruline osutada väga mitmekülgset teenust. Eestis võiks 

Saksamaa õppetund väljenduda nii, kui väikesed lähestikku asuvad keskused osaleksid hangetel 

ühispakkumisega ja igaüks arendaks strateegiliselt välja ühe sisuka tegevuse viie lihtsamalt kättetuleva 

asemel. Töökeskustes tehtava töö eest makstakse teenusesaajatele tasu. Väga madala põhitöötasu 

korral (vähem kui 351 eurot) makstakse lisatasu (52 eurot), et kindlustada igale töötajale vähemalt 

minimaalne sissetulek (isegi kui tööd tehakse vaid 1 tund kuus). Selline süsteem võib motiveerida ka 

neid teenusesaajaid vähemalt minimaalselt pingutama, kes muidu ei töötaks ühtegi tundi (või 

katkestaksid teenuse). Saksamaa kaasavate ettevõtete kontseptsioon (vähemalt 30% puuetega) võib 

kaasa aidata sellele, et avatud tööturul tegutsevates ettevõtetes hakatakse hoogsamalt koondama 

teadmust puuetega inimeste töölerakendamise tulemuslike võtete kohta. Märkida tasub, et Saksamaa 

teenusesaajad esindavad oma tahet esindusorganisatsiooni vormis. Välitööd Eestis näitasid, et PKT 

teenust saavate intellektipuudega inimeste (Saksamaa teenuse peamine sihtrühm) arvamused ripuvad 

väga palju sellest, mida neilt küsida või ette panna. Sageli esindavad nende huve teenuseosutajad ise. 

Kuigi see sihtrühm on sageli kergesti mõjutatav, võiks ka Eestis otsida viise, kuidas näiteks töökeskuste 

vaimupuuetega inimestele rohkem sõna anda.  

3.4.5 Suurbritannia 

TABEL 7. Kaitstud töö kogemus Suurbritannias 

 Suurbritannia 
KT definitsioon Kõige täpsem ingliskeelne vaste kaitstud tööle on sheltered work, mille kohaselt puudega inimene 

töötab selleks spetsiaalselt loodud keskkonnas. Suurbritannias ei osutata kaitstud tööd enam 

eraldiseisva teenusena. 2012. aastal otsustas Suurbritannia valitsus kaitstud töö keskuste eelarve 

kasutada ära sotsiaalse ettevõtluse arendamiseks139, nii et kaitstud töö tehaseid on järjest suletud. Riik 

eelistab toetada ja koolitada tööandjaid, sobitada puuetega inimeste vajadusi töökohtadega.  

                                                   
139  https://www.base-

uk.org/sites/default/files/knowledge/EU%20Study%20on%20supported%20employment/cowi.final_study_report_may_2011_fina

l_en.pdf 

https://www.base-uk.org/sites/default/files/knowledge/EU%20Study%20on%20supported%20employment/cowi.final_study_report_may_2011_final_en.pdf
https://www.base-uk.org/sites/default/files/knowledge/EU%20Study%20on%20supported%20employment/cowi.final_study_report_may_2011_final_en.pdf
https://www.base-uk.org/sites/default/files/knowledge/EU%20Study%20on%20supported%20employment/cowi.final_study_report_may_2011_final_en.pdf
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 Suurbritannia 
Töö toetatud töökohtadega tehastes on kaitstud tööle sarnanev teenus (supported businesses)140. 

Toetatud töökohad on defineeritud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga141142.  

Teenuse liigid või 

sarnased 

teenused 

Kaitstud töö teenuseid Suurbritannias enam ei osutata, kuid puuetega inimeste tööle aitamiseks on ka 

teisi teenuseid, sh Access to Work, Work and Health Programme, Supported Internships. Suurbritannias 

keskendutakse vähem puudega inimese tööks ette valmistamisele, rohkem tema toetamisele töökohas 

ja tööandja ettevalmistamisele. 2019. aastal käivitud The Intensive Personalised Employment Support 

(IPES) programm143, mis on mõeldud inimestele, kellel ei ole lähiajal lootust tööd leida. Neid inimesi 

nõustatakse ja juhendatakse töö küsimustes, et kasvatada enesekindlust, motivatsiooni ja oskusi. IPES 

on jagatud etappideks144: 

1.Tutvumine juhendajaga, 2. Kliendi tööle aitamine, 3.Kliendi toetamine töökohal. Töökoha juhendajad 

ehk job coach’id on väga levinud. Tööjuhendaja võib taotleda endale nt Access to Work programmi 

kaudu, aga võimalusi on veel. 

Ajalugu Suurbritannias toimisid puudega inimeste töökeskused 2013. aastani. 

Enne seda tegutses pikalt juhtiva kaitstud töö keskusena riigiettevõte Remploy, mis loodi 1944. aastal 

seadusega Disabled Persons (Employment) Act145 sõjas viga saanutele ja vigastatud kaevuritele töö 

otsimise toetamiseks146. Remploy avas esimese tehase 1946. aastal Bridgendis, kus toodeti viiuleid. 1980. 

aastatel levis idee, et puudega inimesed peaksid töötama avatud tööturul. 2012. suleti 2/3 tehastest, 

rohkem kui 1700 puudega inimest jäi tööta, 2013. a suleti viimane Remploy tehas147. Sealseid 

teenusesaajaid on suunatud tööle teistesse veel tegutsevatesse keskustesse, kuid neid suletakse 

jätkuvalt. 2015. aastal sai Remployst eraettevõte, mis ühines USA ettevõtte MAXIMUSega. Remploy148 

osutab jätkuvalt teenuseid puuetega inimestele ja omavalitsustele, ettevõtetele ja ka tööturuametile 

(JobCentre Plusile). 
Seadused Võrdsusseadus149 on üldine diskrimineerimisvastane seadus.   

The Public Sector Equality Duty on Equality Act 2010 seab avaliku sektori asutustele kohustuse tegeleda 

haavatavate rühmade diskrimineerimise põhjustega. 

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon150, millest UKs lähtutakse, taotleb, et puuetega inimesi 

võimestataks ja neid ei koheldaks kui heategevusobjekte. 

Sihtrühm Sheltered employment sihtrühmast räägitakse tavaliselt kui puudega inimestest. Neid määratletakse 

Equality Act 2010s üsna laialt: inimesed, kellel on füüsiline või vaimne puudus, mis mõjub pikaajaliselt 

ja negatiivselt tema võimele teha igapäevaseid tegevusi151. 

Igal teenusel on täpsemad tingimused, kuid tavaliselt määratakse teenused inimestele, kelle puue on 

registreeritud, kes elab Suurbritannias ja (olenevalt teenusest) kes juba töötab (nt Access to Work) või on 

töötu töötu (nt Health and Work Programme ja Intensive Personalised Employment Support). 
Hindamisprotsess Kaitsud töö teenuseks hindamist ei tehta, sest selline teenus puudub. Puudega inimeste teenuseid 

määratakse aga inimestele tavaliselt puude, mitte otseselt töövõime järgi. Kuna Suurbritannias ei ole 

regulatsioone, mis kohustaks puuetega inimestele teenuseid osutama, on teenuseosutajatel inimeste 

valikul sageli vabad käed.  

                                                   
140 NB! nende sisu on väga erinev toetatud tööst (supported employment). 

141 Ettevõtted, mille töötajaskonnast vähemalt 30% on puudega inimesed, on toetatud töökohad. 

142 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv riigihangete kohta, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0896&from=EN 

143 DWP announces new IPES employment support programme. BASE, 10.12.2018, https://www.base-uk.org/news/dwp-

announces-new-ipes-employment-support-programme 

144 DWP Intensive Personalised Employment Support - Call for Partners, A Tender Notice, 

http://bidstats.uk/tenders/2019/W13/699662720 

145 Leitav: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/7-8/10/enacted 

146 Info Remploy kohta pärineb nende kodulehelt: https://www.remploy.co.uk/about-us/our-business 

147 Brindle, D. (2012), Remploy factory closures to put 1,700 disabled people out of work, The Guardian, 07.03.2012, 

https://www.theguardian.com/society/2012/mar/07/remploy-factory-closures-disabled-workers 

148 https://www.remploy.co.uk/about-us/current-programmes 

149 Equality Act 2010. Leitav: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents 

150 Puuetega inimeste õiguste konventsioon ja fakultatiivprotokoll. RT II, 04.04.2012, 6. 

151 Pathways Project, Participation to Healthy Workplaces and Inclusive Strategies in the Work Sector. Report on the comparison 

of the available strategies for professional integration and reintegration of persons with chronic diseases and mental health 

issues based on five categories of social welfare models in Europe. P. 58, https://www.path-ways.eu/wp-

content/uploads/pathways_report_identify.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0896&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0896&from=EN
https://www.base-uk.org/news/dwp-announces-new-ipes-employment-support-programme
https://www.base-uk.org/news/dwp-announces-new-ipes-employment-support-programme
http://bidstats.uk/tenders/2019/W13/699662720
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/7-8/10/enacted
https://www.remploy.co.uk/about-us/our-business
https://www.theguardian.com/society/2012/mar/07/remploy-factory-closures-disabled-workers
https://www.remploy.co.uk/about-us/current-programmes
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents
https://www.path-ways.eu/wp-content/uploads/pathways_report_identify.pdf
https://www.path-ways.eu/wp-content/uploads/pathways_report_identify.pdf
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 Suurbritannia 
Korraldus Puudega inimestele määravad teenuseid kogukonna vaimse tervise juhtgrupid, sotsiaaltöötajad või 

tööturuameti töönõustajad. Teenuse määramine võib sõltuda teenuse rahastusskeemist152. Kõige 

tavalisem on aga see, et toetust taotleb puudega inimene või tööandja tema eest (nt Access to Work 

programmi puhul). Suurbritannias püütakse pakkuda pigem individualiseeritud lahendusi. Puudega 

inimeste tööturuteenuseid osutavad järjest rohkem era- või kolmanda sektori asutused153. Rõhuasetus 

on sotsiaalsete ettevõtete loomisel154. 

Kaitstud töö keskuseid Suurbritannias enam pole, aga toetatud töö elementidega teenuseid 

osutavad155: Department of Work and Pensions (tööturuamet), 

Jobcentre Plus (tööturuamet), 

Kohalikud omavalitsused, 

Scottish Union of Supported Employment, 

Northern Ireland Union of Supported Employment, 

British Association of Supported Employment, 

Welsh Association for Supported Employment, 

Puuetega inimeste organisatsioonid. 

Asjaosaliste 

vastutus 
Riik vastutab puudepoliitika kujundamise eest. 

Ettevõtete tegevust toetab riik mitme meetme kaudu, mis on võrdlemisi „pehmed“, nt puuetega 

inimeste tööle kaasamise kampaania156. Ettevõtted (sh nt Remploy) osutavad teenuseid nii puuetega 

inimestele (individuaalsed nõustamisteenused jpm) kui ka ettevõtetele ja organisatsioonidele 

(mentorlus jpm).  

Puudega inimene avaldab soovi tööle saada, valib sobiva teenuseosutaja, kes aitab tööd leida või 

tööandja. 

Tööturuametis (JobCenter) jagavad nõustajad teavet ja aitavad teenuseid valida.  

Rahastus Suurbritannia ettevõtted ei saa puudega inimeste palkamise eest rahalisi toetusi (st et nad võivad 

saada küll nt Access to Work programmis rahalist toetust spetsiaalsete töövahendite vms ostmise jaoks, 

aga ei saa toetust ainuüksi selle eest, et puudega inimene on tööle palgatud). Seda põhjendatakse 

argumentiga, et toetus saadab sõnumi, et puudega inimene ei suuda avatud tööturul töötada, mistõttu 

tuleb nende palk ettevõtetele „korvata“157. Puuetega inimestele makstakse töö eest vähemalt 

miinimumtasu.  

Uuringud Beyer ja Robinson (2009) analüüsisid toetatud töötamise ja kaitstud töö kulutõhusust ja leidsid, et 

toetatud töö kuluefektiivsus suureneb ajas, aga kaitstud töö kulutõhusus jääb samaks. 

Suijkerbuijk jt (2016) leidsid, et skisofreenia ja teiste psüühikahaigustega inimesed, kes said toetatud 

töö teenust (ehk neid nõustati ja abistati avatud tööturul tööandja juures), said kaks korda suurema 

tõenäosusega avatud tööturul püsiva töö, kui need, kes said tööks ette valmistavaid koolitusi või kes 

töötasid kaitstud tööl.  

                                                   
152 Supported Employment for people with disabilities in the EU and EFTA-EEA good practices and recommendations in support 

of a flexicurity approach, Study Report, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012, pp 161, 

https://www.base-

uk.org/sites/default/files/knowledge/EU%20Study%20on%20supported%20employment/cowi.final_study_report_may_2011_fina

l_en.pdf 

153 Supported Employment for people with disabilities in the EU and EFTA-EEA good practices and recommendations in support 

of a flexicurity approach, Study Report, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012, pp 196, 

https://www.base-

uk.org/sites/default/files/knowledge/EU%20Study%20on%20supported%20employment/cowi.final_study_report_may_2011_fina

l_en.pdf 

154 Pathways Project, Participation to Healthy Workplaces and Inclusive Strategies in the Work Sector. Report on the comparison 

of the available strategies for professional integration and reintegration of persons with chronic diseases and mental health 

issues based on five categories of social welfare models in Europe. P. 59 – 60, https://www.path-ways.eu/wp-

content/uploads/pathways_report_identify.pdf 

155 Supported Employment for people with disabilities in the EU and EFTA-EEA good practices and recommendations in support 

of a flexicurity approach, Study Report, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012, pp 196, 

https://www.base-

uk.org/sites/default/files/knowledge/EU%20Study%20on%20supported%20employment/cowi.final_study_report_may_2011_fina

l_en.pdf 

156 https://www.gov.uk/government/collections/disability-confident-campaign 

157 Pathways Project, Participation to Healthy Workplaces and Inclusive Strategies in the Work Sector. Report on the comparison 

of the available strategies for professional integration and reintegration of persons with chronic diseases and mental health 

issues based on five categories of social welfare models in Europe. P. 62, https://www.path-ways.eu/wp-

content/uploads/pathways_report_identify.pdf 

https://www.base-uk.org/sites/default/files/knowledge/EU%20Study%20on%20supported%20employment/cowi.final_study_report_may_2011_final_en.pdf
https://www.base-uk.org/sites/default/files/knowledge/EU%20Study%20on%20supported%20employment/cowi.final_study_report_may_2011_final_en.pdf
https://www.base-uk.org/sites/default/files/knowledge/EU%20Study%20on%20supported%20employment/cowi.final_study_report_may_2011_final_en.pdf
https://www.base-uk.org/sites/default/files/knowledge/EU%20Study%20on%20supported%20employment/cowi.final_study_report_may_2011_final_en.pdf
https://www.base-uk.org/sites/default/files/knowledge/EU%20Study%20on%20supported%20employment/cowi.final_study_report_may_2011_final_en.pdf
https://www.base-uk.org/sites/default/files/knowledge/EU%20Study%20on%20supported%20employment/cowi.final_study_report_may_2011_final_en.pdf
https://www.path-ways.eu/wp-content/uploads/pathways_report_identify.pdf
https://www.path-ways.eu/wp-content/uploads/pathways_report_identify.pdf
https://www.base-uk.org/sites/default/files/knowledge/EU%20Study%20on%20supported%20employment/cowi.final_study_report_may_2011_final_en.pdf
https://www.base-uk.org/sites/default/files/knowledge/EU%20Study%20on%20supported%20employment/cowi.final_study_report_may_2011_final_en.pdf
https://www.base-uk.org/sites/default/files/knowledge/EU%20Study%20on%20supported%20employment/cowi.final_study_report_may_2011_final_en.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/disability-confident-campaign
https://www.path-ways.eu/wp-content/uploads/pathways_report_identify.pdf
https://www.path-ways.eu/wp-content/uploads/pathways_report_identify.pdf
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 Suurbritannia 
May-Simera (2006) arutleb selle üle, mil määral on kaitstud töö idee kooskõlas Puudega inimeste 

õiguste konventsiooniga (Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Ta leiab, et kaitstud töö 

teenusel on diskrimineerivaid osiseid ja selgitab, miks ei ole neid konventsioonist lähtudes ära 

kaotatud (ehk miks ei ole see teenus konventsiooniga täielikus vastuolus). 

Hyde (2010) leidis, et nii toetatud töö kui kaitstud töö prioritiseerivad tööandja vajadusi rohkem kui 

puudega inimese vajadusi ja et arutelu puudega inimeste töötamise üle peab minema kaugemale, kui 

vaidlus eri teenuste efektiivsuse ja sobivuse üle. Puudega inimestele seatakse neil teenustel liiga 

kõrged eesmärgid, mis ei ole nende võimetega kooskõlas. 

Seos teiste 

teenustega 
Programmid (nt Access to Work jt) sisaldavad n-ö teenuste paketti, mida saab inimene vastavalt oma 

vajadustele taotleda. Sh transport, töökoha kohandamise, nõustamine, tugiisik, tõlk jne.  

 

Huw Davise, British Association for Supported Employment juhi andmetel tegutsevad toetatud 

töökohtadega ettevõtetes (nn supported businesses) puudega inimesed kõrvuti teiste 

kogukonnaliikmetega: „We have about 50 what we call a supported business and they are either run by 

municipalities or they are run by the voluntary sector, organizations, not for profit. They probably employ 

about 2000 people.“ Neis asutustes töötavad puuetega inimesed kõrvuti teistega. Toetatud 

ettevõtetesse tööle saamiseks tuleb inimesel lihtsalt ühendust võtta: „They just need to talk to the 

employers and try to match up the people to the right sort of work. It doesn’t happen everywhere. It is 

quite new to get people going through the factories and out into the open work. It’s quite new this idea. 

So generally, people, in the past, they were employed by the factory and they stayed there. They got the 

job for as long as they wanted. So yeah, it’s a permanent job in the factory. Now the factories want more 

people going through the system and into the open work“. 

Puudega inimeste ja tööandjate toetamiseks loodud riiklike programmide taset hindab Davis kõrgelt. 

Üheks neist on Access to Work (ligipääs tööle). Seda teenust peab iga inimene eraldi taotlema, see on 

individuaalne teenus. “It is very individualized, very personalized, it looks very different in different 

workplaces. Some need very little help others need a lot. It could be supervising, health guidance, skills for 

the managers, disability awareness, it could be help with training the disabled person. So it can look 

different, it is very individualized“. Programmis määratakse ka tööjuhendaja. Davise arvates on see 

inimeste tööle kaasamiseks hea meede: „It is funded by the government, usually. [The government] will 

pay for the work support. And anyone can apply for that, you don’t need a contract with the government 

[see tähendab, et iga tööandja võib oma töötajale sealt abi taotleda]. The individual worker applies for it, 

for the support usually and that pays for a job coach to go into the workplace and to support them and to 

deal with the employer. It’s a good scheme, really. So the emphasis is more in getting the people to go to 

the open labor market but our employment rates are quite low“. Davise sõnul lõppes hiljuti programm 

Work Choice, mis asendati The Work and Health Program-iga. Selle erinevus programmist Access to Work 

oli selles, et üks toetas töötamist ja teine tööle saamist: „Access to Work pays for the support when you 

have a job, the Work and Health program pays for the support to get you from unemployed into a job“. 

Põhjus, miks „Work Choice“ programmi asendati, peitus Davise arvates vajaduses leida vahendeid uute 

meetmete järele: „We are always changing out our services (laughter). Every 5 years or so the government 

changes how it contracts. Now they have been getting this subsidy from the government for many-many 

years, probably 20 years. And suddenly the Work Choice ends and the subsidies will end, so we’ve worked 

with the government to make sure that they still get their money for another 2 years. I think the 

government wants to reduce the amount of money per person but also expand the program so that it 

covers social enterprise as well as the more protective factories and a social enterprise would be any non-

profit business that employs more than 30% of people with a disadvantage so it is article 20 in the 

European procurement, regulations - if you buy sth you should buy it from companies that employ a lot 
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of people with disabilities, so article 19 used to say that you could go to a factory that employs more than 

50% disabled people without tendering. This has been replaced by article 20, which now talks about 30% 

of workforce having a disadvantage. It could now be ex-offenders, it’s not just disability now“. 

Toetusprogramme muudetakse Suurbritannias pidevalt nii riikliku kokkuhoiu, rahastusskeemide 

muutumise, teenuse parandamise kui ka teenuste süsteemi ümberstruktureerimise eesmärkidel. 

Davise kirjelduse järgi hinnatakse puuetega inimesi tööle aitamiseks mitte niivõrd tema puude ulatust 

kui inimese võimeid, oskusi, kutsesobivust ja valitud töökoha sobilikkust. Davis peab tähtsaks hinnata 

töötaja motivatsiooni ja tema väljaõppe vajadusi töökohas: „The most important thing is not accessing 

skill level but assessing motivation. If somebody wants to work, we are going to get them a job and then 

train them in their workplace“. Süsteem muutub pidevalt, eraldi seaduseid ja süsteemi puuetega inimeste 

avatud tööturule kaasamiseks Davise sõnul ei ole: „Very-very low priority, because the number of people 

is quite small. You know, there are much bigger issues like how do we look after the old people, how can 

we find enough housing for the disabled people and elderly. Those are the really big issues. We don’t have 

money for these issues either. We are essentially in crisis with offering social care“. Davise arvates tegeleb 

riik praegu suuremate probleemidega kui puuetega inimeste töötamise meetmed. 

Õppetunnid Eesti jaoks 

Suurbritannias on jõutud seisukohale, et suletud, avatud tööturu ambitsioonita töökeskused puuetega 

inimestele eraldavad neid ülejäänud ühiskonnast. Kuigi puuetega inimesi sooviti töökeskusest avatud 

tööturule saata, selgus, et järgmised sammud jäid läbi mõtlemata. Inimesed kaotasid töö ja puudub 

teadmine selle kohta, kas ja kuidas kaitstud töö elementidega tehaste sulgemine puudega inimeste 

olukorda paremaks on muutnud. 

Eesti kaitstud töö keskuste põhimõtetega sarnaneb Suurbritannia kaitstud töökohtadega ettevõtete 

mudel – siin võivad töötada puudega inimesed, aga mitte ainult (kogukonna side). Ettevõtte ülesanne 

ei ole töötajaid tööl hoida, vaid otsida neile ka uusi tööandjaid. Eestil on nendelt ettevõtetelt õppida 

seda, et igaüks võib üle ukse sisse astuda ja paluda end tööle rakendada. See tagab ligipääsu ka neile, 

kes ei suuda tööle minna näiteks sotsiaalsete probleemide tõttu, aga aitab ka paremini mõista, millise 

pöörduja töösoov on tõsine ja kes saabub lähedaste tahtel või sotsiaaltöötaja mahitusel ilma, et sooviks 

end tegelikult tööturul proovile panna. Teenuste ülesehitus toetab seda, et töötaja kohaneb ja õpib 

tööturul, kuid sellised teenused sobivad rohkem Eesti mõistes LKT teenuse klientidele (nt rohkem 

vaimsete häirete kui intellektipuudega inimestele). Suurbritannia tugevus ongi individualiseeritud 

lähenemine (teenused vastavalt inimese vajadustele) ja puudega töötajate kogukonda kaasamine. 

Sarnaselt mitme eelneva riigiga on Suurbritannias kasutusel ka tööandjat motiveerivad meetmed. Siin 

on lahendus ehitatud üles sotsiaalsetele ettevõtetele, mille turueeliseid kasvatavad avaliku sektori 

hangete eritingimused. Samas võib avaliku sektori hangetest sõltumine vähendada nende tööde 

ampluaad, mida tööturu vastu huvi tundvatele inimestele pakkuda saab. Samuti ei ole selge, kuivõrd 

suudavad sotsiaalsed ettevõtted tööle võtta näiteks hiljuti suletud töökeskustest vallandatud inimesi, 

sest neile tuleb tagada ka vähemalt miinimumpalk. 
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3.4.6 Soome 

TABEL 8. Kaitstud töö kogemus Soomes 

 Soome 
KT definitsioon Soomes osutatavad kaitstud töö teenused võib liigitada nii puudega inimeste tööhõivet soodustavate 

kui ka töörehabilitatsiooni teenuste alla. Õigusaktides ei ole kaitstud töö mõistet defineeritud. Kaitstud 

töö sihtgrupp Soomes on laiem kui osalise või puuduva töövõimega inimesed, sarnaseid teenuseid 

võivad taotleda ka teised, kellel on avatud tööturul töö leidmisel abi vaja. Teenuse eesmärk võib olla ka 

aidata noori pärast kooli lõpetamist tööturule siseneda. Sotsiaalhoolekande seaduse järgi võib 

tööturule aitava teenuse osutaja sõlmida teenuse saajaga töölepingu, kuid erinevalt tööturuteenusest 

ei teki see automaatselt tööle asumisega. 

Teenuse liigid või 

sarnased 

teenused 

Soomes ei jagata kaitstud töö teenust alamliikideks ega etappideks. Vormi järgi saab kaitstud töö 

teenused jagada kaheks: keskused ja toetatud töötamine ettevõtetes. 

Töökeskuste (työkeskus) kõige tavapärasemad tööd 2013. ja 2014. aastal olid allhanketööd, nt 

pakendamine158. Töökeskuste teenust võib osutada ka tavalises töökohas, kõige sagedamini poodides 

ja toitlustusasutustes. Ka sel juhul on tegemist ikkagi sotsiaalteenuse, mitte töösuhtega ja 

teenusesaajale makstakse hüvitist, mitte töötasu. 

Toetatud töötamine (soome k. tuetun työllistymisen palvelu) koos tööjuhendajaga (job 

coaching/työhönvalmennus) on töökeskustest oluliselt levinum. Sisuliselt on see tugiisikuteenus – 

inimest toetatakse tööd otsides, tööd proovides ja juba tööandja juures töötades. See teenus varieerub 

palju vormilt, sisult ja korralduselt. Tööjuhendaja abi kestus ja sisu ei ole otseselt määratud, see 

lepitakse kokku vastavalt teenusesaaja vajadusele. Tööjuhendaja uuendab koos teenusesaajaga kord 

aastas karjääriplaani. Teenust osutavad Kela ehk Soome Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, pensioni- 

või sõidukikindlustusfirmad, eraettevõtted, ühingud, sihtasutused, haridusasutused, tööturuteenuste 

osutajad, kohalikud omavalitsused, omavalitsuste allüksused. 

Ajalugu Soomes on töökeskused tegutsenud 1946. aastast alates, need loodi sõjajärgselt vigastatute tööle 

rakendamiseks. Kaitstud töö teenus sai Soomes alguse 1952. aastal, kui psühhiaatriapatsientidele loodi 

intellektipuudega inimeste seaduse toel terapeutilised töökeskused (187/52 Mielisairaslaki). 1970. 

aastate teises pooles sai terapeutilisest tööst patsientidega alguse avaliku hoolekande teenus, mille 

korraldamise kohustus pandi tööametile. 

KOVid kohustati kaitstud tööd jm sotsiaalteenuseid korraldama 1984. aastal. 1983. aastal alustati 

töökeskustes noorte tööhõive suurendamise tegevustega, selle sihtrühm olid kutsehariduseta noored. 

Noorte töökeskused toimivad ka täna, neid rahastab projektipõhiselt Euroopa Sotsiaalfond, aga ka 

Haridusministeerium. Toetatud töötamise teenust on Soomes osutatud USA eeskujul 1996. aastast 

alates, eelkõige vaimse puude või psüühilise haigusega töötajatele.159 

Seadused Soome põhiseaduse160 kohaselt on tasustatud töö põhiõigus ja riigiasutused peavad edendama 

töösuhteid, et tagada kõigile nende õigus tööle. 

Sotsiaalhoolekande seadus161 määrab puuetega inimeste ja noorte tööturuteenuste tingimused. 

Seadus loetleb kohalike omavalitsuse teenuste seas ka puudega inimeste tööteenused ja muud 

puudega inimeste tööhõivet toetavad tegevused. 

Puudega inimeste teenuste ja toetamise seaduse162 eesmärk on edendada puudega inimeste võimalust 

teiste ühiskonnaliikmetega võrdselt elada ja töötada ja vähendada puudest tulenevaid takistusi. Seadus 

kohustab kohalikke omavalitsusi puuetega inimestele teenuseid ja tuge osutama. 

Intellektipuudega inimeste erihoolekande seadus163 määratleb, et erihoolekandeasutused peavad 

sotsiaalse lõimumise eesmärgil muude teenuste seas ka tööteenuseid osutama. 

Soome töölepinguseaduse164 tööohutuse sätteid kohaldatakse ka töökeskuste ja toetatud töötamise 

teenustele isegi kui kliendi ja teenuseosutaja vahel ei ole töösuhet. 

                                                   
158 2015. aastal Soome Arengupuudega Inimeste Ühingu tehtud uuring. 

159 The OECD Thematic Review on Reforming Sickness and Disability Policies to Improve Work Incentives: Country Note – 

Finland. (2008), lk 51. Kättesaadav: http://www.oecd.org/social/soc/41429840.pdf 

160 731/1999 Suomen perustuslaki. 

161 710/1982 Sosiaalihuoltolaki. 

162 380/1987 Laki vammaisuuden perusteella järjestetävistä palveluista ja tukitoimista. 

163 519/1977 Laki Kehitysvammaisten erityishuollosta. 

164 55/2001 Työsopimuslaki. 

http://www.oecd.org/social/soc/41429840.pdf
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 Soome 
Sihtrühm Soome töökeskused ei ole mõeldud ainult puude või haigusega inimestele, seal võivad töötada ka 

teised, kes on pikaajaliselt tööta olnud või vajavad abi tööturule sisenemiseks. Sama kehtib toetatud 

töötamise kohta. 

Kõige suurem Soome teenusesaajate rühm on sotsiaalselt tõrjutud - 54% teenusesaajatest.165 

Iga keskuse sihtrühm sõltub sellest, mis regulatsiooni alusel see keskus töötab. Teenusesaajad on: 

pikaajalised töötud, vähenenud töövõimega inimesed, inimesed, kellel on statistiliselt suurem tõenäosus 

pikaajaliselt töötuks jääda ja need, kes on läinud pensionile ajutise või püsiva haiguse tõttu (üldjuhul 

psüühikahäired).166 
Hindamisprotsess Rehabilitatsiooniks töö valdkonnas peab teenusetaotleja saama sotsiaaltöötajalt, Soome töötukassa 

ametnikult ja potentsiaalselt teenusesaajalt ühishinnangu selle kohta, kas see teenus võiks talle kasuks 

tulla. Kui leitakse, et see teenus on inimesele vajalik, siis tehakse tegevuskava ja talle otsitakse koht 

töökeskuses või kohaliku omavalitsuse juures. Muude töötamist toetavate teenuste puhul piisab 

sellest, kui inimene kuulub sihtrühma, kellele seaduse või omavalitsuse praktika kohaselt tuleb selline 

teenus määrata: pikaajaline töötu, vähenenud töövõimega, statistiliselt suurema tõenäosusega 

pikaajaliselt töötuks jääja või haiguse tõttu pensionile jääja. Isegi kui inimesele on määratud teenus, 

võivad inimesed jääda järjekorda oma võimalust ootama. 

Korraldus Kuigi osad kaitstud töö teenused on alalised, on teenused projektipõhised. Projektid on mitmekesised 

teenuste, sihtrühmade ja piirkondade lõikes. Projekte on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist ja 

vähemal määral ka muudest allikatest. Valitsuse tugi on eelkõige seadusandlik, kuid ministeeriumid 

vahendavad ka Euroopa Sotsiaalfondi rahastust ning teenuse korraldajate ja projektis osalevate 

teenust edendavate asutuste aruandlust. Sotsiaal- ja terviseministeeriumi OTE-projekt (2016–2018) 

toetas osalise töövõimega pikaajalise haiguse või puudega inimesi töö otsimisel. OTE-projektist toetati 

ka toetatud töötamise teenust (hõlmas ka teisi sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid, koole). Projekti abil 

värvatud juhendajatel on võimalik teenusesaajatega küll põhjalikult tegeleda, aga projekti lõppedes 

see tugi kaob. 

Soome omavalitsused osutavad samuti sotsiaalteenuseid ja töötamist toetavaid teenuseid. 

Asjaosaliste 

vastutus 
Inimesed võivad ise teenuseid taotleda, seehulgas Töötukassa vahendusel või sotsiaalteenuste 

nõustajate abiga. 

Teenuseid korraldavad asutused, sealhulgas Kela ja kindlustusseltsid, on pingutanud selleks, et 

inimestele oleksid kergesti kättesaadavad nõustajad, kes aitaksid neil keerukas sotsiaalteenuste 

süsteemis teenuseid valida. 

Kui sotsiaalhoolekandeasutus ei ole ise kohustatud osutama rehabilitatsiooniteenust, mida 

sotsiaalhoolekande klient vajab, kohustab sotsiaalhoolekande seadus asutust klienti teistest 

võimalikest rehabilitatsiooniteenustest ja teenuseosutajatest teavitama. 

Riigi roll on vahendada teenuste rahalisi vahendeid, kujundada puudepoliitikat ja analüüsida 

omavalitsuste tööd.  

Rahastus Soomes rahastab kaitstud töö teenuse projekte sageli Euroopa Sotsiaalfond. Toetatud töötamist 

ettevõtetes rahastab enamasti riik või KOVid. 

Inimesed, kes töötavad töökeskustes sotsiaalteenuse raames, saavad väikest tasu, mis võib olla 1 kuni 

12 eurot päevas ja ei ole formaalselt töötasu, vaid hüvitis. Soome Arengupuudega Inimeste Ühenduse 

uuringu kohaselt oli 2013. ja 2014. aastal teenusesaaja keskmine päevatasu 5 eurot. Soomes ei ole 

töötasule kehtestatud riiklikku alammäära, kindla valdkonna minimaalne töötasu kehtestatakse 

kollektiivsetes töölepingutes. 

Uuringud O’Brien ja Dempsey (2004) leidsid, et Soome puuetega inimeste töövõime edendamise strateegiates 

kombineeritakse nii passiivse sotsiaalkaitse kui aktiivsete tööturuteenuste võtteid. Kaitstud töö keskusi 

peetakse Soomes rohkem sotsiaalhoolekande kui tööturuteenuseks. 

Sotsiaal- ja terviseministeerium on teinud ülevaate puudepoliitika ja tööturu kokkupuudetest Soomes 

(The OECD Thematic Review on Reforming Sickness and Disability Policies to Improve Work Incentives: 

Country Note – Finland, 2008).167 

Beyer, Jordán de Urríes ja Verdugo (2010) võrdlesid küsitlusuuringu abil Euroopa Liidu toetatud 

töötamise teenuseid (vastasid 184 organisatsiooni esindajad). Autorite arvates on toetatud töötamine 

võrdlemisi uus teenus, mis hakkas alles sel sajandil töökeskuste teenuse varjust välja paistma. Teenust 

rahastatakse riigiti ebaühtlaselt ja valdav enamik Euroopa Liidu abil. 

Klen (2013) tegi uuringu KOVide tööd toetavatest teenustest. 

                                                   
165 Beyer, Stephen & Jordán de Urríes, Francisco de Borja & Verdugo, Miguel. (2010). A Comparative Study of the Situation of 

Supported Employment in Europe. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. 7. 130–136. lk 133. 

166 The OECD Thematic Review on Reforming Sickness and Disability Policies to Improve Work Incentives: Country Note – 

Finland. (2008), lk 47–48.. Kättesaadav: http://www.oecd.org/social/soc/41429840.pdf 

167 The OECD Thematic Review on Reforming Sickness and Disability Policies to Improve Work Incentives: Country Note – 

Finland. (2008). Kättesaadav: http://www.oecd.org/social/soc/41429840.pdf 

http://www.oecd.org/social/soc/41429840.pdf
http://www.oecd.org/social/soc/41429840.pdf
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 Soome 
Härkäpää, Harkko ja Lehikoinen (2013) uurisid töötamise toetamise teenust ja leidsid, et töötamise 

toetamise teenuse arendamisel tuleks hoida rohkem kliendikeskset joont.  

Vesala, Klem ja Ahlstén (2015) uuringu järgi nõuab töötamise juhendamise teenus võrdlemisi vähe 

ressursse ja aitab puudega inimestel leida töö. 

Seos teiste 

teenustega 
Kliendid võivad samaaegselt saada ka mitut teenust – näiteks kohaliku omavalitsuse teenuseid 

kombinatsioonis tööproovimise teenuse ja töökeskuse kohaga. See on raske puudega inimeste puhul 

tavaline, nendelt ei eeldata, et nad avatud tööturule liiguks. Rehabilitatsiooniteenuseid osutab Kela 

(Soome Sotsiaalkindlustusamet), aga ka kindlustusseltsid. Nende teenused on väga sarnased, kuid nad 

erinevad sihtrühma poolest. Mõned töökeskused teevad koostööd ka koolidega ja pakuvad kutseõpet168.  

 

Kaija Ray (puuetega inimeste ja tööturu asjatundjaid koondava VATESi arendusosakonna juhataja) sõnul 

eristub Soome teistest Euroopa riikidest oma kaitstud töö teenuste laia sihtrühma poolest. Soome 

töökeskused ja toetatud töötamise teenused ei ole mõeldud ainult puude või haigusega inimestele, seal 

võivad töötada ka teised, kes on pikaajaliselt töötud olnud või vajavad abi tööturule sisenemiseks. 

„Sotsiaalselt tõrjutud“ moodustavad teenusesaajatest 54%. Kaitstud töö keskustest mõned tegelevad 

Soomes ka kutseõppega. 

Ray sõnul olid töökeskused veel eelmisel sajandil sotsiaalselt kinnised asutused. Eesmärk neile tööturul 

uusi võimalusi leida lisandus hiljem. Seni oli töökeskus vaid koht, kus nad saaksid ühiskonnast eraldatult 

töötada. Praegune arusaam on, et teenusesaaja ei pea töökeskusesse paigale jääma ja teenus peab 

aitama tal avatud tööturul tööd leida. Ray hinnangul leiab kaitstud töö teenuse saajatest avatud tööturul 

töö 10–15%. Kui inimene saab mitu tööturuteenust, võib tööturule jõudjate osakaal suureneda 20% 

peale. Teenuse kättesaadavusega ei ole Ray arvates Soomes probleeme, sest isegi kui teenust soovivate 

inimeste hulk on suur, siis teenuseosutajaid on piisavalt palju ja kliendikohti luuakse varuga. Järjekordi 

eriti ei teki. Etteheiteid võib aga teha teenuse kvaliteedile, mis regiooniti varieerub. 

Kaitstud töö kõrval on Soomes kasutusel ka toetatud töötamise teenus. Ray sõnul oli Soome üks esimesi 

riike, kus toetatud töötamise teenus USA eeskujul välja töötati. Praegu on Soome kaitstud töö teenuste 

sihtrühm palju laiem ja erinevalt paljudest riikidest ei moodusta vaimse puude ega psüühilise haigusega 

inimesed toetatud töötamise teenuse saajatest Soomes enam teenuse suurimat sihtgruppi. Soomes on 

mitusada tööjuhendajat ja iga aasta tuleb koolituse läbinud juhendajaid juurde. Tööjuhendajatele pole 

eraldi õppekava – selleks saab praegu õppida vaid koolituste raames. Inimesed, kes tulevad tööuhendaja 

koolitusele, tegutsevad Kaija Ray sõnul tavaliselt sotsiaalteenuste peal ja on varem juba sarnast tööd 

teinud kas teistes sotsiaalteenuseid osutavates organisatsioonides, omavalitsustes või erivajadustega 

õpilaste kutsekoolides. Ülikoolide sotsioloogia õppekavade seas on ka mõni, mille läbinud saavad 

tööjuhendajana tööle asuda. 

Ray sõnul tekkis umbes 10 aastat tagasi selles valdkonnas teenuste osutamise buum. Turule tuli palju 

eraettevõtteid, kellelt näiteks omavalitsused teenust sisse ostsid. Praegu on neist järel vaid vähesed. 

Teenuseosutajate rohkuse tõttu oli teenuse tellijatel raske võrrelda, kes millist teenust millise 

maksumusega osutab. See tekitas turul segadust. Need, kes praegu teenust osutavad, on seda teinud 

10-20 aastat järjest ja nende teenuse kvaliteet on ühtlustunud. Väiksemad ettevõtted, mille eesmärk on 

teenust osutades kiiresti kasumit teenida, kaovad Kaija Ray kogemusel turult kiiresti. 

Ray sõnul rahastatakse ka alalisi kaitstud töö teenuseid siiski projektipõhiselt, eeskätt Sotsiaalfondi 

vahenditest. Ta leiabki, et see, et kaitstud töö teenust korraldatakse ajutiste projektidena, on Soome 

                                                   
168 Beyer, Stephen & Jordán de Urríes, Francisco de Borja & Verdugo, Miguel. (2010). A Comparative Study of the Situation of 

Supported Employment in Europe. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. 7. 130–136. lk 132. 
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kaitstud töö süsteemi miinuseks. Hea oleks saavutada alaline ja süstemaatiline korraldus. Tähtajalise 

projekti lõppedes jääb klient uuesti teenuseta või hakkab teenust saama järgmise kaitstud töö projekti 

raames, kui seda õnnestub tema piirkonda „ära tuua“. 

Ray, kes on European Union of Supported Employment juhatuse liige, leiab, et Eesti vajab kaitstud töö 

edendamiseks katusorganisatsiooni, kas keskuste ja nende klientide huve esindaks. Et Eestis selline 

ühendus puudub, ei saa Eesti ka Euroopa eeskosteorganisatsiooniga liituda. Ray on ta tuttav Astangu 

keskuse tööga, kus on püütud katusorganisatsiooni rolli täita ja kiidab neid väga. 

Õppetunnid Eesti jaoks 

Soome Arengupuudega Inimeste Ühingu uuringus järeldati, et teenusesaajate tööle aitamisel annab 

kõige paremaid tulemusi toetatud töötamise teenus – klientide avatud tööturule jõudmise tõenäosus 

kasvab koos tööjuhendajate arvuga piirkonnas. Ühtlasi on see teenus vähenenud töövõimega inimeste 

tööle aitamiseks kõige kuluefektiivsem. Samas tuleb arvestada, et Soome teenusesaajate rühmas on 

vähem vaimupuudega inimesi ja rohkem sotsiaalselt tõrjutuid. Seega kõrge näit - iga viies teenusesaaja 

võib saada tööle – on tingitud ka segmendi eripärast. See, et tööjuhendajad teenindavad väga erinevaid 

sihtrühmi, võib aidata kaasa sellele, et tööturule aitamise tarkused ei haju ja spetsialistidel on tööturu 

vajadustest parem pilt. Kuigi toetatud töötamise teenus võimaldab inimestel tööellu tööturul sisse elada, 

tegutsevad ka keskused oma teenusesaajatega sageli töökohtades koha peal. Soome 

teenusekorralduses on Eestile sarnaseid momente, nt projektipõhisus, tsentraalne juhtimine ja ESFi 

rahastus. Eesti mõistes PKT teenuse kliendile võib tasu maksta hüvitise, mitte palgana. LKT-teenuse 

saajate õigusi palgale toetab kollektiivleping. Soome näite varal tasub tähelepanu pöörata ka Eesti 

teenuseosutajate järjepidevusele ja suutele – ressursipuudusest tingitud teenuseosutajate 

„ärakadumised“ mõjuvad halvasti ka klientidele. Soome eksperdi arvates tasub Eestis rohkem panustada 

ka tööjuhendajate väljaõppesse ja keskuste koostöö- ja esindusasutuse väljaarendamisse. Kuigi Astangu 

keskus on kujunenud valdkonna mitteformaalseks liidriks, võib selle asutuse kõrval kaaluda ka teisi. 

3.4.7 Läti 

TABEL 9. Kaitstud töö kogemus Lätis 

 Läti 
KT definitsioon Kõige enam kasutatavaks puuetega inimeste tööle aitamise teenuseks Lätis on praegu subsidētās 

darbavietas ehk subsideeritud/toetatud töötamine. See on puuete inimeste teenus, mis on lähim Eesti 

kaitstud töö mõistele. Selle teenuse eesmärk on aidata puuetega inimesed avatud tööturule. Lätis on 

katsetatud ka puuetega inimeste töökeskustega aizsargāta nodarbinātība (sheltered employment ehk 

ühiskonnast eraldatud töökeskused), kuid nende kohta on keeruline leida püsima jäänud näiteid169. 

Teenuse liigid või 

sarnased 

teenused 

Lätis programm subsidētās darbavietas (subsidized jobs, eesti keeles toetatud töö) võimaldab luua 

töökohti koostöös tööandjaga. Iga kaasatud inimene saab endale mentori, kes aitab kaasa töötamiseks 

vajalike oskuste ja teadmiste omandamisele. Toetatud töökohal on puudega inimesel õigus 

tööterapeudi, viipekeele tõlgi, tugiisiku teenuse ja töökeskkonna kohandamisele. 24-kuulises 

programmis osaleja ei kaota samas töötu staatust.170 

Kui puudega inimene on olnud töötu kauem kui 12 kuud, on tal õigus liituda pikaajaliste töötute 

tööotsingu toetamise ja mentorluse programmiga Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā 

                                                   
169 https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/0d0958c6-f721-47f5-98f2-fabc46611be7/latvia_0.pdf 

170 http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=543 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=543
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 Läti 
mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti171172. Puuetega inimesed saavad mingil 

määral teha tööd päevakeskustes, kuid seda ei tehta nende tööturule aitamiseks, vaid tegevuses 

hoidmiseks.173 Sotsiaalsetest ettevõtetest toetab riik esmajärjekorras töötuid tööturule aitavaid 

organisatsioone174. 

Ajalugu Toetatud töö teenus sai Lätis alguse kodanikuühenduse Rupju berns (Child of Care) 2000. aastal 

algatatud Phare-projektiga, projekti lõppedes teenusega jätkati ja rahastamise võttis üle Riia 

linnavalitsus. Peatselt laienes teenus ka Tukumsi linna. Tööturupartneriks oli algusaastatel sageli 

McDonalds.175 Teenust on laiendatud, praegu rahastatakse teenust ESFi vahenditest. 

Seadused Tööseadus176, töötute ja tööotsijate toetamise seadus177, eelneva seaduse rakendusakt „Aktiivsete 

tööhõivemeetmete ja töötuse vähendamise ennetavate meetmete korraldamist ja rahastamist 

käsitlevad sätted ning rakendajate valikut reguleerivad põhimõtted“178 kirjeldab ära tööhõive- ja 

ennetavad meetmed töötutele, tööotsijatele ja kõrge töötuse riskiga inimestele, sealhulgas puuetega 

inimestele ning nende meetmete korraldamise ja rahastamise korra. 

Puudeseadusest179 leiab puude ja töövõime kaotuse definitsiooni. 

Puude ulatuse hindamise reeglid leiab dokumendist „Puude, invaliidsuse ja töövõimetuse määramise 

eeskirjad, kriteeriumid ja kord“180. 

Sihtrühm Toetatud töö teenuse saamiseks tuleb end töötuna arvele võtta181. Töötute toetamise seaduse 

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums (§ 10, lg 2)182 alusel on puudega inimene 

töövõimeline, kui talle ei ole määratud 100% töövõime kaotust. Puuetega inimestel on õigus kõikidele 

tööhõiveameti (NVA) osutatavatele teenustele183, puuetega inimest ei eristata teistest töötuna 

registreeritud inimestest, neil on õigus saada samu teenuseid ja toetusi184, kuigi kauem. Näiteks 

toetatud töö teenuse periood on pikem kui teistel sihtrühmadel (vanemad kui 55-aastased, 

pikaajalised töötud jt saavad teenust 12 kuud). 

Hindamisprotsess Kui varasemalt (2000. aastate alguses) hinnati toetatud tööle kandideerijat esimese 2-3 kuu jooksul 

enne töökohale sobitamist (hindamismeeskond: tegevusterapeut, psühholoog, eripedagoog, 

sotsiaalsete oskuste juhendaja)185, siis uue hindamisprotseduuri kohta ei ole kirjalikest allikatest 

võimalik teavet leida. Küll aga on teada see, et puudega inimesele tagab toetatud töötamise teenuse 

talle määratud puue186. Puude määrab tervise ja töövõime meditsiinilise hindamise riiklik komisjon 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, mis on hoolekandeministeeriumi (Labklājības 

ministrija) allasutus. Ametnik langetab otsuse arstliku komisjoni ekspertiisiakti põhjal.187 Lätis on kolm 

puudegruppi188:  

Väga raske puue – I grupp, töövõime kaotus 80-100%;  

Raske puue – II grupp, töövõime kaotus 60-79%;  

                                                   
171 http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=543 

172 http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=445&txt=4818 

173 https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/0d0958c6-f721-47f5-98f2-fabc46611be7/latvia_0.pdf 

174 https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/sotsiaalse_ettevotluse_tugisysteemi_analyys_rake1.pdf 

175 https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/0d0958c6-f721-47f5-98f2-fabc46611be7/latvia_0.pdf 

176 Darba likums. Latvijas Vēstnesis, 105, 06.07.2001. https://likumi.lv/ta/id/26019 

177 Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums. Latvijas Vēstnesis, 80, 29.05.2002. https://likumi.lv/ta/en/en/id/62539 

178 Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un 

finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem. Latvijas Vēstnesis, 21, 08.02.2011. 

https://likumi.lv/ta/en/en/id/225425 

179 Invaliditātes likums. Latvijas Vēstnesis, 91, 09.06.2010. https://likumi.lv/ta/en/en/id/211494 

180 Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un 

kārtību. Latvijas Vēstnesis , 257, 30.12.2014. https://likumi.lv/ta/en/en/id/271253 

181 http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=488 

182 https://likumi.lv/doc.php?id=62539 

183 http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=543 

184 Podzina, Daina (2018, märts). Host Country Discussion Paper – Latvia. Work-capacity or Work-incapacity - What is more 

important to support the employability of people with disabilities? Mutual Learning Programme: DG Employment, Social Affairs 

and Inclusion. European Commission 

185https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/0d0958c6-f721-47f5-98f2-fabc46611be7/latvia_0.pdf 

186 http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=543 

187 http://www.vdeavk.gov.lv/par-mums/par-iestadi/ 

188 http://www.lm.gov.lv/lv/personam-ar-invalidati/invaliditates-noteiksana 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=543
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=445&txt=4818
https://likumi.lv/ta/id/26019
https://likumi.lv/ta/en/en/id/62539
https://likumi.lv/ta/en/en/id/225425
https://likumi.lv/ta/en/en/id/211494
https://likumi.lv/ta/en/en/id/271253
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=488
https://likumi.lv/doc.php?id=62539
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=543
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/0d0958c6-f721-47f5-98f2-fabc46611be7/latvia_0.pdf
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=543
http://www.vdeavk.gov.lv/par-mums/par-iestadi/
http://www.lm.gov.lv/lv/personam-ar-invalidati/invaliditates-noteiksana


 

  

Kaitstud töö teenuse tulemuslikkuse vahehindamine ja 

rahvusvaheline võrdlus 

53 

 Läti 
Keskmine puue – III grupp, töövõime kaotus 25-59%. 

Korraldus Praegu (kuni 2022. aastani) rahastatakse puuetega inimeste toetatud töötamise teenust Euroopa 

Sotsiaalfondi projektist ja seda juhib Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ehk Läti riiklik 

tööhõiveamet189. Tööhõiveamet (NVA) tellib ja koostab juhendmaterjale tööandjatele, näiteks 

erivajadustega inimeste töökohtade kujundamiseks190. Tööd võivad pakkuda kõik tööandjad 

tegutsemise vormist sõltumatult. 

Asjaosaliste 

vastutus 
Initsiatiiv teenuse saamiseks peab tulema inimeselt endalt. Abi saab kohalikust omavalitsusest ja 

tööhõiveametist. Selle kohta, kuidas täpselt inimesele teenus määratakse, ei ole avalikku teavet. 

Tööhõiveamet haldab rahastust, korraldab ja jälgib projekti elluviimist. Tööhõiveamet suhtleb nii 

teenusesaaja, tööandjate kui tugispetsialistidega (nt viipekeeletõlk, tegevusterapeut jne) ja viib 

puudega inimese kokku talle sobiva tööandja ja tugispetsialistiga. Igal sügisel korraldab tööhõiveamet 

puuetega inimestele potentsiaalsete tööandjate juures avatud uste päeva, et neid üksteisele 

tutvustada191. Tööandja sõlmib toetatud töö teenusesaajaga töölepingu, palkab tööjuhendaja (kelle 

palk on subsiidiumi üks osa) ja võimaldab teistel spetsialistidel (vajadusel) osaleda töötaja toetamises 

(kui NVA on määranud sellise lisateenuse)192.  

Rahastus Toetatud töö eest makstakse palka. Tööandjal on õigus puudega inimese palkamisel saada töötaja 

palga toetust ja tasu ka töötaja juhendamise eest193. Toetused ei pruugi olla kõikides piirkondades 

ühteviisi kättesaadavad. Tööhõiveamet maksab tööandjatele subsiidiume sõltuvalt sellest, millises 

projektis puudega inimene osaleb (nt kas toetatud töö, tööotsingu motivatsiooniprogramm vm). 

Tööandjad saavad iga uue toetatud töö teenusesaaja eest nn stardiraha, et rahastada töötaja 

tervisekontrolle ja töökeskkonna kohandamist. Toetatud töö teenusel olija võib saada lisaks 

tegevusterapeudi, viipekeeletõlgi vm tugispetsialisti teenust, kui selleks on vajadus (rahastab 

tööhõiveamet).  

Uuringud 2005. aasta uuringus (lk 88)194 on öeldud, et Lätis puuduvad kaitstud töö keskused (sheltered 

workshops) ja et selle alternatiiv on nn toetatud töö teenus. Hilisemad uuringud ei ole leitavad või neid 

pole tehtud.  

Seos teiste 

teenustega 
Tööle saamiseks arendatakse ka sotsiaalseid oskuseid ja igapäevast toimetulekut. Tervishoiu ja 

rehabilitatsiooni vaheline seos on nõrk, toetatud töö ja rehabilitatsioon on paremini lõimunud. 

 

Vestlesime Elīna Celmiņaga, kes on Läti hoolekandeministeeriumi (Labklājības ministrija) sotsiaalse 

kaasatuse poliitika osakonna juhataja ja Imants Lipskisega, kes on tööturupoliitika osakonna juhataja. 

Nad kinnistasid, et Lätis pole kaitstud töö teenust töökeskuste kujul. Puuetega inimeste tööle kaasamise 

võimalused on ekspertide sõnul programmipõhised. Neist peamine on toetatud töötamine: “We have 

[a programm] specifically for persons with disabilities [different kind of disabilities] - subsidized 

employment program. And also one more specific program which is which is called the motivation 

program for persons with disabilities [...] those who are unemployed. So, and of course persons can go also 

to other programs like training or guidance. And individual consultations. But yes, we actually don't use 

this“. 

Selleks, et puuetega inimesed (sh vaimse puudega jm) saaksid toetatud töötamise teenust peavad nad 

ekspertide sõnul esmalt end Lätis töötuna registreerima. Toetatud töö toimub avatud tööturu 

ettevõtetes, töötajatega sõlmitakse tööleping: „Well this subsidized employment program works on open 

labour markets. So there is an employer and there must be a labor contract. These people are employed 

as employees in companies“. Ekspertide sõnul määratakse töötajale ka tööjuhendaja ja kui vaja, tasub 

riik ka lisateenuste eest: „This is also co-financed by state employment agency. And if there is a need for 

                                                   
189 https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=511&txt=4146 

190 http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=588 

191 https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=543 

192 https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=543 

193 http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0 

194 https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/0d0958c6-f721-47f5-98f2-fabc46611be7/latvia_0.pdf 

https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=511&txt=4146
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=588
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=543
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=543
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/0d0958c6-f721-47f5-98f2-fabc46611be7/latvia_0.pdf
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someone specific maybe assistance or a specialist such must also be arranged that employment agency. 

State is paying for additonal services“. Programmide rahastus tuleb osaliselt Euroopa Sotsiaalfondist. 

Eksperdid kirjeldasid, et Lätis on mõeldud programmide, näiteks toetatud töö ja 

motivatsiooniprogrammi omavahelisele kokkusidumisele. Nad rõhutasid, et kui luua uusi programme ja 

teenuseid, siis Läti kogemus on, et tegutseda tuleks individuaalselt ja inimesi üksikute tunnuste (nt 

puude liikide) järgi mitte kategoriseerida, sest iga inimese vajadused on erinevad: „So and therefore what 

we have learned from our experience and we suggest to others to go … use this complex approach and not 

to separate persons by some individual characteristics or criteria, but to look at the person with a complex 

life... And in such a way to give this person also a complex support and support will come from different 

sources. [...] For instance, employment training motivation programm - to put all this together to get 

together things and the correct sequence and manner just to check just to be with them not to or not to 

put the these persons in separate measures or projects but to work in a complex approach.“ 

Toetatud töö teenuse tulemusi kontrollitakse Lätis 6 kuud pärast programmi lõppu ja ekspertide sõnul 

on tulemused senini üsna head: „These results are quite good is good enough 70 or 80 percent of them 

are still working but within the next months. These percentages go lower and lower (in time).“ 

Eksperdid tõdesid ka, et toetatud töö ei saa olla ainus meede, arendada tuleb ka teisi võimalusi: „We 

understand though ourselves that subsidized employment cannot be the only element to support people 

to move into the open labor market. But we are still in developing the other elements to add in to the 

system but it's still in the development stage. So we cannot say ourselves that subsidized employment is 

the final element.“ 

Õppetunnid Eesti jaoks 

Läti toetatud töö teenuse eelised on, et vähenenud töövõimega inimesi, pensionieelikuid ja pikaajalisi 

töötuid harjutatakse tööeluga tööturul ja nende seas tööle pidama jääjate osakaal on kõrge. Samas võib 

teenuse kirjelduse põhjal teha järelduse, et kõrge tööleasujate osakaal saavutatakse võimekamate 

sihtrühmade arvelt. Väga madala või puuduva töövõimega kliendid tegutsevad päevakeskustes ja seal 

küll tehakse nendega ka vahel tööd, kuid mitte selliseid töölõike, millest avatud tööturul kasu oleks. 

Puudega inimestelt eeldatakse initsiatiivi tööle saamisel. Toetatud töökoha leidmiseks pakuvad Lätis 

teavet ja abi nii omavalitsused kui tööhõiveamet, kuid sinna peab inimene ise pöörduma. Ka Eestis võib 

kaaluda avatud uste päevi tööandjate juures, kes on huvitatud puuetega inimestele töö pakkumisest. 

See aitab potentsiaalsetel teenusesaajatel töövõimaluste ja töötingimustega enne teenuse taotlemist 

tutvuda. Avatud uste päeval saab proovida mitmeid töid. See aitab ennetada teenusesaaja pettumist. 

Läti toetatud tööd rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist, mistõttu praegune korraldus kehtib 

2022. aastani. 

3.4.8 Poola 

TABEL 10. Kaitstud töö kogemus Poolas 

 Poola 
KT definitsioon Poolas on Eesti kaitstud tööle sarnased kaks teenust. Zatrudnienie wspomagane (supported 

employment) ehk toetatud töö eesmärk on aidata puuetega inimesi tööturule avatud tööturu 

ettevõtetes. Teenust osutava mittetulundusühingu töötaja õpetab nad töökohal välja ja toetab nii kaua 
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 Poola 
kui vaja. Teenuse käigus osutatakse abi kooskõlas teenusesaaja abivajaduse ulatuse ja valdkonnaga.195 

Tööandja saab palgatoetust jm abi. Pracy chronionej (sheltered work) on kaitstud töö töökeskuses. 

Selleks võib olla ükskõik millise vormiga asutus, kus töötab palju puuetega inimesi. Seetõttu on 

ettevõttel õigus saada näiteks palgatoetust196.  

Teenuse liigid või 

sarnased 

teenused 

Kaitstud töö keskus (Zakłady pracy chronionej (ZPCh), Sheltered workshop) on tööandja, millel on 

vähemalt 25 töötajat, kellest vähemalt 50% on puuetega, sh 20% keskmise või raske puudega). 

Puudega töötajaid võib töötajaskonnas olla ka vähem (vähemalt 30%), kui nad on keskmise või raske 

puudega. Töötingimused on puuetega inimeste vajadustele kohandatud ja neile on tagatud ligipääs 

kiir- ja eriarstiabile, nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenustele. Toetusele kvalifitseerub see asutus, mille 

puudega inimeste hõivemäärad on püsinud stabiilsena kuue kuu jooksul. 

Puudega inimene võib minna tööle ka avatud tööturule (sh projektipõhise toetatud töö teenuse abil), 

tema tööandjal tekib õigus saada töötatud tundide arvelt palgatoetust, kuigi madalamat kui kaitstud 

töö keskustel. Toetuse taotlemiseks peab tööandjal juures töötama vähemalt 25 töötajat, neist 

puuetega vähemalt 6%. 

Kutseoskuste arendamise organisatsioonid (Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) / Vocational activity 

establishments)197 on kohalike omavalitsuste loodud asutused (nt MTÜd, sihtasutused, ühingud vm)198, 

mille eesmärk on puuetega inimeste sotsiaalne- ja kutserehabilitatsioon. Nad võtavad tööle raske ja 

keskmise puudega inimesi, kellel on diagnoositud autism, vaimne alaareng või psüühikahäire. Praegu 

on keskusi umbes 50. Puudega inimesi töötab neis ligikaudu 1800.  

Tegevusteraapia (TT) nn töötuba (Warsztaty Terapii Zajęciowej199) on mõne juriidilise isiku (SA, MTÜ jm) 

üksus, kus pakutakse töövõimelistele inimestele sotsiaalse ja kutserehabilitatsiooni võimalust tööle 

asumiseks vajalike oskuste omandamiseks või taastamiseks. 

Ajalugu Kaitstud töö keskuseid hakati Poolas avama 1991. aastast alates. Samal aastal loodi riiklik fond PFRON 

puuetega inimeste rehabilitatsiooniks ja tööturule aitamiseks. 

Toetatud töö teenuse arendamisega alustati USA eeskujul 2001. aastal. Pärast seda on see toiminud 

vabaühenduste eestvedamisel ja laienenud paljudesse Poola piirkondadesse, eriti aastatel 2013-2015, 

mil riigiülese projektiga valmistati ette eeldused ja tööriistad teenuse väljakujundamiseks. Poolas on 

välja arendamisel seadus ja rakendusaktid selleks, et luua toetatud töö piirkondlikud agentuurid, mis 

asuksid puudega töötajaid tööandjatele vahendama. 

Ka Poolas arutletakse selle üle, kas puuetega inimesed peaksid töötama kaitstud töö keskustes või 

avatud tööturul200. Teenustele heidetakse ette vähest kättesaadavust ja madalat kvaliteeti, 

investeeringuid valedesse kohtadesse, projektitoetuseid järjepidevate programmide asemel, väheseid 

teadmisi tänapäevastest probleemilahendusmeetoditest, nappi nõustamist ja tööandjate tõrksust 

puuetega inimeste palkamisel201.  

Seadused Puuetega inimeste ametialase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni ning tööhõive seadus202, tööseadus203 

töökohtade kaitse erilahenduste kohta204. 

                                                   
195 http://pfzw.pl/en/for-persons-with-disabilities/ 

196 https://rownosc.info/dictionary/chroniony-rynek-pracy/ 

197 https://rownosc.info/dictionary/zakady-aktywnosci-zawodowej-zaz/ 

198 Selle staatuse saamiseks peab asutus vastama kõikidele loetletud tingimustele: vähemalt 70% töötajatest on puuetega 

inimesed (sealjuures eriti need, kelle on tööle suunanud tööhõiveamet ja need, kellele tegevusteraapia töötubade nõukogu on 

näidustanud tööle asumise ja kutsealase rehabilitatsiooni jätkamise kaitstud tööturul); mõõduka puudega inimeste osakaal ei 

tohi ületada 35% kõigist töötajatest); ruumid peavad vastama töötervishoiu ja tööohutuse reeglitele ning arvestama puuetega 

inimeste vajadustega; staarost (powiat’i juht, eestipäraselt ilmselt maavanem) on selles piirkonnas kutsetegevuse heaks kiitnud. 

199 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=article&id=10 

200 Rymza, Marek. 26.09.2016 puuetega inimeste toetussüsteemi 25. aastapäeva konverentsi ettekanne 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/materialy-pokonferencyjne/jubileusz-25-

lecia/Marek%20Rymsza%2026.09.2016.pdf 

201 Gąciarz, Barbara. 26.09.2016 puuetega inimeste toetussüsteemi 25. aastapäeva konverentsi ettekanne 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/materialy-pokonferencyjne/jubileusz-25-

lecia/Barbara%20Gaciarz%2026.09.2016.pdf 

202 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf 

203 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf 

204 Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001291/O/D20131291.pdf 

https://rownosc.info/dictionary/zakady-aktywnosci-zawodowej-zaz/
https://rownosc.info/dictionary/zakady-aktywnosci-zawodowej-zaz/
https://rownosc.info/dictionary/zakady-aktywnosci-zawodowej-zaz/
http://pfzw.pl/en/for-persons-with-disabilities/
https://rownosc.info/dictionary/chroniony-rynek-pracy/
https://rownosc.info/dictionary/zakady-aktywnosci-zawodowej-zaz/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=article&id=10
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/materialy-pokonferencyjne/jubileusz-25-lecia/Marek%20Rymsza%2026.09.2016.pdf
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/materialy-pokonferencyjne/jubileusz-25-lecia/Marek%20Rymsza%2026.09.2016.pdf
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/materialy-pokonferencyjne/jubileusz-25-lecia/Barbara%20Gaciarz%2026.09.2016.pdf
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/materialy-pokonferencyjne/jubileusz-25-lecia/Barbara%20Gaciarz%2026.09.2016.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001291/O/D20131291.pdf
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 Poola 
Sihtrühm Kaitstud töö teenusele on õigus kõigil, kellele on määratud puue ja kes on ise töötamisest huvitatud. 

Toetatud töö teenusele on õigus kõigil, keda projekti tööjuhendaja hindamisel sobivaks peab. 
Hindamisprotsess Nii kaitstud kui ka toetatud töö teenuse saamiseks peab inimene taotlema puudetunnistuse, millele 

märgitakse tema võimalused sotsiaalseks ja kutserehabilitatsiooniks, sh töötamiseks. Poolas on kolm 

puudegruppi – vähene, mõõdukas, raske. Puude määrab meie sotsiaalkindlustusametile sarnase 

institutsiooni arst.205 

Toetatud tööle, mille teenuseid osutatakse Poolas projektipõhiselt, värvatakse töötajaid toetatud töö 

rahvusvahelise standardi alusel. Kandidaati hindab projekti meeskond, kuhu kuuluvad kogenud 

tööjuhendajad, vajadusel ka psühholoogid ja kutsenõustajad. Nad teevad ka töökohal järelevalvet. 

Tegevusteraapia töötuppa pääsemise üle otsustab puudega inimese avalduse alusel töötoa haldaja, kes 

võib konsulteerida kohaliku perenõustamiskeskusega. 

ZAZ-i suunab tööhõiveamet, kuid kutseoskuste ettevõttesse võib pöörduda ka suunamiseta. 
Korraldus Riik loob seaduslikud raamid, vojevoodkonna tasandil antakse kaitstud töö keskustele välja 

tegevusload. Riik kujundab ka rahastamise tingimused. Raha koordineerib puuetega inimeste riiklik 

fond – PFRON, mida rahastatakse riigieelarvevälistest vahenditest – ettevõtete lõivudest (nt teevad 

sinna sissemakseid need ettevõtted, kes ei saa täis puuetega inimeste värbamise kvooti). 

Avatud tööturul toetavad puuetega inimeste ja tööandjate kokkusaamist puuetega inimeste 

tööportaalid206. 

Kaitstud töö keskuseid võivad asutada ja kutseoskuste arendamise ning tööteraapia teenuseid võivad 

osutada kõik kvalifitseeruvad juriidilised isikud. 

Toetatud töötamise organisatsioon (PFZW) tegeleb puuetega inimeste aitamisega avatud tööturule 

„toetatud töö“ meetme kaudu. Selleks vahendite saamiseks tuleb teha projektitaotlus PFRONile või 

välisfondidele. 

Asjaosaliste 

vastutus 
Riik kujundab tööturupoliitikat, määrates ka reeglid selleks, et puuetega inimeste 

rehabilitatsioonifondi PFRON tehtaks sissemaksed. Fond maksab välja palgatoetuseid, korraldab 

hankeid ja jagab tööturu aktiviseerimisprojektidele projektitoetusi. 

Omavalitsus (vojevoodkond, poviat) väljastab kaitstud töö keskusele tegevusloa ja tagab teenuse 

nõuetele vastavuse. PFRONi programmitoetuseid vahendatakse omavalitsuste toel. 

Maakonna perenõustamise keskusest saab inimene teenuste kohta teavet, teenuseosutaja 

teenusesaaja kohta. 

Puudega inimene peab laskma määrata puude raskusastme ja esitama taotlusi teenuste saamiseks. 

Tööhõiveamet suunab ZAZ-i ehk kutseoskuste arendamise ettevõttesse, kuid sinna saab ka 

suunamiseta. 

Rahastus Tööandjatel, kes võtavad tööle puuetega inimesi, on õigus puuetega inimeste töötasu igakuisele 

toetusele puuetega inimeste rehabilitatsiooni riiklikust fondist (PFRON)207 tingimusel, et töötaja on 

kantud PFRONi puuetega töötajate registrisse ja ta töötajate arv vastab nõuetele. Töötajad saavad 

töötamise eest palka tööandjalt, töötasu peab olema samaväärne terve inimese samasuguse töö eest 

saadava tasuga. Toetuse suurus sõltub töötaja puude raskusastmest – raske puude korral 1800, 

keskmise korral 1125 ja kerge korral 450 zlotti. Tööandja saab riigilt mitmeid lisatoetusi208 sõltuvalt 

töötaja diagnoosist, töökoha kohandamise vajadustest jm. Kaitstud töökeskuste toetus on suurem kui 

avatud tööturu tööandjate toetus. 

Uuringud Barczyński (2014)209 210 uuris kaitstud töö toimimist pärast rahastusreeglite muutumist ja leidis, et 

kaitstud töö keskuste pidajad peavad toetuste majanduslikku kasu sotsiaalsetest sihtidest tähtsamaks. 

Teenuste süsteem on ettevõtluse poole kaldu, jättes sotsiaalsete probleemide lahendamise vaeslapse 

rolli. Teenuste kättesaadavus on piirkonniti erinev. Ta järeldas, et kaitstud töö keskuste korralduses on 

vaja radikaalseid muutusi. 

Seos teiste 

teenustega 
ZPCh ja ZAZ on pigem sotsiaalse töökoha iseloomuga, st töökohad luuaksegi spetsiaalselt puuetega 

inimestele ja tegutsemise aluseks on kindla arvu puuetega inimeste palkamine. Tegevusteraapia töötoad 

aga tegelevad tööoskuste treenimisega - tegevusteraapiaga ja peavad inimest ette valmistama tööle 

asumiseks. Siinkohal pole vahet, kas tööle asutakse kaitstud tööle või avatud tööturule. Seega, tööturuga 

seostub kõige otsesemalt tegevusteraapia teenus. Teenuse eesmärk on inimene rehabiliteerida ja 

(tagasi) tööturule tuua. 

                                                   
205 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf 

206 Näiteks https://praca.obpon.pl/, http://zpchr.pl/ 

207 https://www.gov.pl/web/rodzina/instrumenty-wsparcia-pracodawcow-osob-niepelnosprawnych 

208 https://www.gov.pl/web/rodzina/instrumenty-wsparcia-pracodawcow-osob-niepelnosprawnych 

209 https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/133870?id=133870&from=publication 

210 http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-df374e9d-af19-4b67-9008-

9f1e0f9c23d2/c/07_A.Barczynski_Zatrudnienie_.pdf 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf
https://praca.obpon.pl/
http://zpchr.pl/
https://www.gov.pl/web/rodzina/instrumenty-wsparcia-pracodawcow-osob-niepelnosprawnych
https://www.gov.pl/web/rodzina/instrumenty-wsparcia-pracodawcow-osob-niepelnosprawnych
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/133870?id=133870&from=publication
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-df374e9d-af19-4b67-9008-9f1e0f9c23d2/c/07_A.Barczynski_Zatrudnienie_.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-df374e9d-af19-4b67-9008-9f1e0f9c23d2/c/07_A.Barczynski_Zatrudnienie_.pdf
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Małgorzata Gorący, Poola toetatud töötamise liidu juhatuse esimehe sõnul osutatakse kaitstud töö 

(sheltered employment, ka sheltered workplace) teenuseid Poolas puuetega inimestele 1991. aastast, 

toetatud töö (supported employment) lisandus 2001. a. alguses kohalike projektide toel, levides hiljem 

üle Poola. Kaitstud töö teenuse osutamist laiendati riikliku projekti raames: „In the years 2013 - 2015, as 

a result of the implementation of a nationwide project with an international component, assumptions and 

tools for the implementation of SE (supported employment) services in Poland were developed”. Kaitstud 

töö ja toetatud töötamise teenuseid on Poolas arendatud paralleelselt. 

Poolas osutatava kaitstud töökeskuse definitsioon on Gorący sõnul järgmine: „The definition of a 

sheltered workplace says that it is an enterprise that is adapted to employing people with disabilities”. 

Kaitstud töö eesmärk on võimaldada puuetega inimestele sissetulekut ja neid sobiva keskkonnas 

aktiveerida: „The basic goal of ZPCH is to obtain income and professional activation of people with 

disabilities who are unable to cope with the natural environment of the open labor market”.  

Kaitstud töö keskusena võivad tegutseda organisatsioonid vormist sõltumatult. Gorący peab puuetega 

inimeste tööle aitamise süsteemi tähtsaks komponendiks kvoodisüsteemi, mille abil kogutakse ka 

vahendeid puuetega inimeste tööturutoetuste tarbeks: “Employment of people with disabilities is in 

Poland encouraged above all through the quota system and the system of partial subsidising of disabled 

persons remunerations.“ 

Poola tööhõive poliitika eesmärk on mittetöötavate puuetega inimeste osakaalu vähendamine. Selleks 

kasutatakse Poolas nelja meetodit: 1) tööandjate motiveerimist, 2) iseendale töö pakkumist, 3) uute 

töötamisviiside propageerimist, 4) individuaalsete tegevusplaanide kaudu inimeste tööle kaasamist 

(treeningud, tööklubid jpm). Neid meetmeid rahastatakse puuetega inimeste rehabilitatsioonifondist 

(PFRON) ja osaliselt ka EU fondidest. PFRON rahastab toetatud töö teenuste osutajaid 

projektikonkursside vormis (kolmeaastased projektid) ja kaitstud töö keskusi n-ö pearaha alusel. 

Gorący leiab, et kaitstud töö keskuste nõrkus on see, et seal toetatakse puuetega inimesi liiga vähe, 

vajaka jääb individualiseeritud toest. Raske puudeastmega inimesi (intellektipuudega, 

psüühikahäiretega või liitpuudega, madala kvalifikatsiooni ja tööalase kogemuseta) lubatakse harva 

tööle. 

Toetatud töö teenust osutatakse kõigile, kes sellist tuge vajab („zero rejection” printsiibil). Selle teenuse 

häda peitub selles, et seda on keeruline sujuvalt rahastada. Tööjuhendajate tugi ei tohiks sõltuda sellest, 

kas projekt tuleb või mitte. Seda leevendab see, et kolmeaastaste projektide voorud toimuvad iga-

aastaselt. Tuge küsitakse ka EL-i fondidest. 

Õppetunnid Eesti jaoks 

Poolas edendatakse puuetega inimeste tööhõivet tööandjaid motiveerides ja sundides. Tööandjatele on 

kehtestatud puuetega inimeste töötajate kvoodid ja palgatoetused, nii et tööandja saab anda oma 

panuse tööhõivesse kas puuetega inimestele tööd pakkudes või puuetega inimeste 

rehabilitatsioonifondi täiendavaid sissemakseid tehes. Selle eest rahastatakse tööandjate palgatoetusi 

ja puuetega inimeste tööturuteenuseid. Tööandjate sissemaksetest sõltuv fond aitab tagada nende 

teenuste ja toetuste järjepidevuse. Töötajate tööturule aitamine on usaldatud ka tööjuhendamisele 

spetsialiseerunud ühingutele, millel pole motiivi toimekaid töötajaid avatud tööturult eemal hoida. 
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Kaitstud töö keskuste ülesanne ei ole töötajaid avatud tööturule edasi saata, sest nad toimivadki 

iseseisvate ettevõtetena sarnastel alustel avatud tööturu ettevõtetega, kellel on samuti õigus taotleda 

palgatoetust nagu töökeskustel. Selline võte võib kasvatada tavaliste äriettevõtete huvi palgata 

ettevõtte siseste lihtsamate tööde tegemiseks just puudega inimesi. 

Poola toetatud töö teenus ja kaitstud töö keskused on kavandatud nii, et nad toetavad rohkem puudega 

inimeste kui teiste haavatavate rühmade tööhõivet. Toetuste süsteem (va tööjuhendajate rahastus) on 

üles ehitatud sellele, et tööandjad on huvitatud puudega töötajast, mitte näiteks sotsiaalsete 

probleemidega töötajast, kelle eest palgatoetust ei saa. Töökeskuste kvoodid võimaldavad küll värvata 

ka teisi haavatavaid rühmi, kuid pearaha ahvatleb valima puudega töötajat. See, et palgatoetust 

eristatakse puuete raskusastmete järgi, võib samas toetada raskemate puuetega töötajate värbamist. Et 

keskuses ollakse huvitatud ka töötundidest ja kasumist, võidakse raskete puuetega kandideerijate seast 

välja sortida töövõimelisemaid inimesi. Kuigi Poola puudega inimeste tööhõive teenused sõltuvad 

meditsiinilisest hindamisest, ei pruugi see olla ebakohane. Eesti kogemus näitab, et töökeskuste 

tegevusjuhendajad saavad küll otsuse teenusesaaja töövõime kohta, kuid kliendi võimeid õpivad nad 

tegelikult tundma alles töö käigus. Seepärast tasub Poola näitest õppida, et hindamise võib teha ka alles 

töökohal või toetatud töö teenuse esimeses etapis. Samad inimesed jälgivad ka töötaja edenemist uuel 

töökohal ja saavad seega hinnangu täpsustudes oma otsuseid jooksvalt parandada. Toetatud töö 

lähenemine, mille kohaselt tuleb anda võimalus kõigile soovijatele, võib teha tasa ka kaitstud töö 

teenuse korralduse puudujääke. 

Kuigi Poolas ei olda rahul sellega, et toetatud töö teenus sõltub projektitoetusest, võib see jällegi korvata 

Eestile iseloomulikke hangete probleeme nagu teenuseosutajate madalama hinna pärast võistlemine. 

Projektitoetused annavad paremaid võimalusi uutele lahendusviisidele, kuigi neid kasutatakse sageli ka 

rutiinsete tegevuste sisseostmiseks. Ka Poolas on kasutusel puuetega inimeste veebipõhine tööportaal.   
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4. VÄLITÖÖDE TULEMUSED 

Uuringu välitööde käigus kogusime mitmekülgset ja üksikasjalikku teavet, millest esitleme siin suurema 

seletusjõuga kogemusi. Et kaitstud töö teenus on mitmetahuline, jätame siinkohal kõrvale 

tähelepanekud, mis on teenuse korralduse küsimustes teisejärgulised. 

4.1 Kaitstud töö korraldus 

Külastatud teenuseosutajad osutavad tavaliselt mitut teenust, mis aitab keskuse tegevusjuhendajate 

tööd mitme teenuse vahel jaotada ja seeläbi keskuse kulusid teenuse kohta vähendada.  

„Vaid ühe teenuse pearaha eest ei ole töökeskust üleval pidada võimalik!” (teenuseosutaja, keskus 2). 

„Kui keskuses osutatakse nii tööteenuseid kui ka erihoolekandeteenuseid, näiteks on olemas päevakeskus, 

on võimalik kliente ka mitmekülgsemalt toetada.” (teenuseosutaja, keskus 1, 3, 7 ja 8). 

„Kui kliendile osutatakse tööteenust meie keskuses ja erihoolekandeteenuse osutaja asub mujal, siis on 

konsensust kahe erineva spetsialisti vahel mõnikord keeruline leida.” (teenuseosutaja, keskus 5). 

Teenuseosutajad on ühel meelel, et kaitstud töö teenuse osutamisest ei saa eraldada 

erihoolekandeteenuse osutamise komponenti, kaitstud töö sihtgrupi jaoks käivad 

erihoolekandeteenused ja nende raames osutatav abi kliendiga pidevalt kaasas. Pole võimalik, et klient 

saab töö tegevuste juures hakkama ilma sotsiaalse toetuseta, mida pakutakse erihoolekande- ja 

rehabilitatsiooni teenuste osana. 

Pikaajaline kaitstud töö teenus 

Teenuseosutajate sõnul on kaitstud tööd keeruline kvaliteetselt pakkuda eelkõige kolme korraldusliku 

teguri tõttu: teenuste järjekorrad on pikad, klientide suunamine teenusele on ebaefektiivne ja koostöö 

teenusekorraldajaga on pigem formaalne ja bürokraatlik.  

Intervjuudest teenuseosutajatega selgub erinev arusaam, kuidas kliendid teenustele jõudma peaksid. 

Teenuseosutajad arvavad, et kliendid peab teenustele suunama teenusekorraldaja – PKT puhul – SKA, 

praktikas see nii ei ole. Kliendid peab teenusele otsima teenuseosutaja ise, et tagada teenuskohtade 

täitumine. Kui teenuseosutaja leiab ise kliendi, kes potensiaalselt teenusele sobib, saadab ta kliendi 

SKAsse, peale mida saab toimuda n-ö formaalne kliendi teenusele suunamine SKA poolt:   

„Klient ei saa aga n-ö otse tänavalt teenusele tulla, teenuseosutajad tutvustavad potensiaalsetele 

klientidele teenust, sellega kaasnevat dokumentatsiooni, ka vajadust minna töövõime 

hindamisele.”(teenuseosutaja, keskus 2). 

„Peale kõigi vajalike dokumentide täitmist saadab SKA konkreetse kliendi n-ö formaalselt teenusele.” 

(teenuseosutaja, keskus 1, 2, 6 ja 8). 

SKA tellib x arvu kliendikohti ja kui need ei ole klientidega täidetud, siis on see teenuseosutaja risk ja 

raha saab vaid nende kohtade eest, mis on täidetud. Teenuseosutaja peab tagama igapäevase 

valmisoleku teenust osutada olenemata olukorrast, et kliendikohad on täitmata.  
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„Samas on pakkumises nõue, et keskusel peab olema 24/7 valmisolek kokkulepitud tingimustel teenuse 

osutamiseks.” (teenuseosutaja, keskus 1, 2, 6 ja 8). 

Kliendi teenusvajaduse hindamine on teenusekorraldaja ülesanne, samas tõid nii teenuseosutajad kui 

teenuse kliendid intervjuudes välja, et kohati ei saa nad aru, miks on teatud kliendid (näiteks 

alkoholiprobleemiga kliendid, mittemotiveeritud kliendid jne.) teenusel. Puudub ühtne arusaam, miks 

keskuses ollakse ja kuidas liikumine keskusesse toimub. Samas ei pruugi teenusele üldse jõuda kliendid, 

kes peaksid:  

„Teenuse maht on piiratud ja kuna klientide leidmise nimel peab iga teenusepakkuja siiski ise suure töö 

ära tegema, siis leitakse esimesed kliendid ikka sealt, kust lihtsam. Loogiline, et hakatakse otsima 

erihoolekandeteenuse pakkujate juurest, sest sealt leiab kõige kergemini puuduva töövõimega kliendi. 

Rohkem vajaksid aga teenust vast need, kes on puuduva töövõimega, kuid kes ei saa mingit 

erihoolekandeteenust ja kelleni PKT info ei jõua.” (teenuseosutaja, keskus 6). 

Intervjuudest teenuseosutajatega selgub, et kõigil neist ei ole kaitstud töö teenuskohad täidetud. 

Teenuseosutajate sõnul ei taga SKA-ga teenuse osutamiseks kokkuleppe sõlmimine, et olemasolevad 

teenuskohad ka klientidega täidetud saaksid.  

Teenuseosutajate sõnul pole ka kohalikud omavalitsused kursis, millised elanikud teenust vajaksid, seda 

eelkõige andmekaitseliste tegurite tõttu. Samas kinnitas üks teenuseosutaja, et nende omavalitsus on 

leidnud lahenduse ja asunud oma osalise ja puuduva töövõimega elanikkonda aktiivselt kaardistama.  

PKT teenusele klientide saatmine toimub SKAs vastavalt teenuse järjekorrale, mis on pikk ja inimeste 

liikumine seal pigem aeglane. Intervjuust SKA esindajatega selgub, et PKT järjekorras olevate inimestega 

on kõigiga ühendust võetud, kas keegi neist soovib teenusele tulla, kuid enamjaolt saadi vastuseks 

erinevaid põhjusi, miks nad teenusele ei tule. Intervjuude käigus jäi endiselt ebaselgeks, miks nad 

teenuse järjekorras kirjas on, kui nad teenusele tulema nõus ei ole. 

„Me ei näe SKA pingutust, et kliente teenusele leida või teenuse järjekordi vähendada”. (keskus 1, 2, 6 ja 

8). 

Koostööd SKA-ga hindavad teenuseosutajad pigem aruandluse põhiseks ja ebakõlade keskseks: 

„SKA-ga on väga keeruline suhelda!” (teenuseosutaja, keskus 1, 2, 4, 5 ja 6). 

„SKA meie töö vastu väga palju huvi ei tunne. Aruannetes aetakse küll näpuga järge, aga sisulist koostööd 

kliendi arengu nimel ei ole.” (teenuseosutaja, keskus 6).  

Lühiajaline kaitstud töö teenus 

Hinnates koostööd Töötukassaga ja LKT teenuskorraldust võrdlevad teenuseosutajad 

teenusekorraldajaid (Töötukassat ja Sotsiaalkindlustusametit) omavahel. Külastatud keskustest ükski ei 

paku ainult LKT teenust, PKT ja LKT teenust pakuti pigem koos. Töötukassat hindavad teenuseosutajad 

pigem jäigemaks ja kindlat joont taga ajavaks koostööpartneriks. Suhtlus teenusekorraldajaga on 

tihedam kui SKAga, vastused küsimustele saabuvad pigem kiirelt ja Töötukassa poolt tehtavad otsused 

pigem ühesed. Näiteks otsustatakse väga kiirelt, et klient ei sobi teenusele või et talle tuleb mõnda teist 

teenust pakkuda.  
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LKT teenuse korraldusliku poole pealt peavad teenuseosutajad erihoolekandeteenuse osutamise 

kogemuse nõuet ebavajalikuks, kuna LKT teenuse sisu ei ole erihoolekandeteenuste sisuga seotud. 

Pigem on nende hinnangul kasu nõudest, et olemas oleks kaitstud töö teenuse osutamise kogemus.  

„Töötajaid koolitades eelistan tegevusjuhendaja ettevalmistusele  tugiisiku ettevalmistust. 

Tegevusjuhendajaid koolitatakse erihoolekandeteenuste osutamiseks, tegevusjuhendaja keskendub minu 

arvates liialt kliendi diagnoosile, ja sellele millega klient hakkama ei saa, tema tegevuse eesmärk on küll 

oskusi ja toimetulekut suurendada, aga oma tegevuse aluseks võtab ta tihtipeale selle, millega klient 

hakkama ei saa ja mis vajab parandamist. Tugiisikuid ettevalmistades rõhutakse pigem kliendi tugevuste 

ülesleidmisele ja nende kaudu kliendi toimetulekuvõime suurendamisele, seega kliendi iseseisvuse 

suurendamisele läbi kliendi ressursside. Mõlemad ettevalmistused teenivad sama eesmärki, isiklikult 

lihtsalt eelistan teist lähenemist.” (teenuseosutaja, keskus 6). 

Töötukassa tööteenuste valik on lai ja seega ka nende tugi kliendile töö leidmisel mitmekesisem. 

Teenuseosutajad kirjeldavad, et koostööd Töötukassaga iseloomustab Töötukassa spetsialistide 

tegutsemine kliendi huvides.  

„Konsultantidega on võimalik läbi rääkida, arutada ja teha juhtumipõhiseid ja individuaalseid 

kokkuleppeid.” (teenuseosutaja, keskus 1 ja 2).  

4.2 Kaitstud töö eesmärk 

Teenusekorraldajate, teenuseosutajate ja teenuse klientide vaated kaitstud töö teenuse eesmärkidele 

on erinevad. Lühiajalise kaitstud töö teenuse eesmärk on kõigi asjaosaliste vaates üsna selge - kliendi 

tööturule jõudmine (kuid ka lihtsalt aktiivsusnõude täitmine). Pikaajalise kaitstud töö eesmärk 

erinevatele osapooltele nii selge ja üheselt mõistetav ei ole.  

Teenuse klientide arusaamu teenuse eesmärgist väljendas hästi ka nende motivatsioon kaitstud töö 

keskustes käia. Siinkohal peab silmas pidama, et saime vestelda vaid uuringu läbiviimise ajal kaitstud 

töö keskustes kohapeal olnud klientidega, kelle motivatsioon on ilmselgelt kõrgem, kui teenuse pooleli 

jätnud klientidel. Motivatsioonitegurid võib toimunud vestluste põhjal liigitada järgnevalt (kindlasti 

osaliselt kattuvalt): 

Lühiajalise kaitstud töö kliendid:  

- Kliendid, kes osalevad kaitstud tööl Töötukassa aktiivsusnõude tõttu, sest muidu kaotaks nad 

sissetuleku. Osa neist suhtub kaitstud töö teenusesse kui teenusekorraldajale meelepärase rolli 

läbimängimisse, osa on tööharjumuse paranedes tööle asumist realistliku eesmärgina võtma 

hakanud. Kohtasime ka kliente, kes on proovinud juba pikka aega tööle saada, kuid edutult. 

Kuna töö leidmine näib neile võimatu, on nad otsinud võimalusi töövõime ümber hindamiseks, 

et saada puuduva töövõime staatus. Motivatsiooni tööturule suunduda vähendab ka pensioniea 

lähedus. 

- Kliendid, kes on töövõime reformi aktiivsusnõudest tingituna kodust välja tulnud ja kes peavad 

seda tänuväärseks sotsialiseerimisvõimaluseks – võimalus olla taas inimeste keskel, uued 

harjumused, turvaline tegutsemiskeskkond, rõõm isiklike võimete paranemisest või 

taasavastamisest jne. Samas mõistavad nad teenuse eesmärke kontekstis – kui lähikonnas tööd 

ei ole, tundub ka teenuse lõppeesmärk ebarealistlik. 
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Pikaajalise kaitstud töö kliendid: 

- Sotsiaalvaldkonna teenuseid saavad kliendid, kes on harjunud, et nende eest teevad otsuseid 

teised inimesed, isegi kui formaalselt nende arvamust küsitakse. Kaitstud töö on neile sageli 

võimalus parandada oma sotsiaalset staatust, tunda end täisväärtusliku inimesena (nt 

kohvipausid kui ’päris’ töö rituaal). Kaitstud töö on koht, kus neil on võimalik tegutseda ka veidi 

iseseisvamalt, näiteks ühiskodu kliendid. 

- Sotsiaalvaldkonna kliendid, kelle kodused tingimused ja senine elukäik on olnud keerulised 

(lähedaste puudumine, kiusamine ühiskodus, vähesed oskused iseseisvalt suhteid sättida jne). 

Keskuses võivad nad end tunda turvaliselt ja respekteerituna, mõnel pool pakutakse ka süüa, 

keskkond on soe, kodune, toetav, kaasaegse sisustusega, klientide vahelisi pingeid lahendab 

töötaja jne. Neil on väga kõrge huvi teenusel osaleda. 

- Suur osa klientidest, kellega vestlesime, ei saanud aru, mis teenuseid on neile eelnevalt 

määratud või kuidas neile pakutud abi või osutatud teenuseid teineteisest eristada. Paljud 

väljendasid sõnades ka suurt valmidust tööle minna, kuid seda võib pidada pigem õpitud 

retoorikaks, mis aitas neil suhestuda intervjueerijatega, saada tähelepanu, leida sõpru jm. Nad 

ei saanud/osanud kommenteerida teenuse eesmärke (selle kohta ei saanudki sageli otse 

küsidagi), sest nende eest on otsustanud tegelikult teised inimesed. Nende klientide vaates võis 

teenuse eesmärk olla talle koha leidmine vms, mis jääbki ilmselt ebaselgeks. 

Ka PKT teenuste lõpp-eesmärk on tööturule jõudmine, seda eelkõige siis, kui klient ilmutab valmisolekut 

ja, mis veelgi olulisem, veel kui tal on olemas teatud töötamiseks vajalikud oskused. Külastatud keskustes 

toimib pidevalt ka PKT klientide tutvustamine potensiaalsetele tööandjatele. Mõlemad teenused 

algavad ilmselgelt esmase eesmärgiga tööturult ja/või seltskonnast, teistest inimestest eemal olnud 

klientide (taas)sotsialiseerimisega, kõik külastatud keskused pakkusid selleks ka sobivat keskkonda. 

Samas need keskkonnad – töökeskkonnana – erinesid siiski üsna palju n-ö tavalistest töötingimustest. 

Tööturu tingimustele lähedasem on keskkond keskustes, kus toimib koostöö kohaliku omavalitsusega 

(kliendi ettevalmistus toimub täpselt vastavalt kohaliku omavalitsuse pakutavale tööle), sama ka 

eraettevõtjate puhul, kellega üksikud keskused on pikemaajalist koostööd teinud (klientide 

ettevalmistus puhastusteenindaja või kojamehena töötamisel).  

Teenuse eesmärgi ebaselgus ilmnes ka läbiviidud vaatluste käigus – praktikas on paljud tegevused nii 

töökeskustes, päevakeskustes (iseseisva elu toetamise teenus), kui ka toetatud töö teenuse tegevustega 

üksühele sarnased. Klientide eestkostjate jaoks on teenuse eesmärk eestkostetavate päevade 

sisustamine ning sisulist vahet päeva- ja töökeskuste vahel nad ei näe. Kaitstud töö keskused püüdlevad 

teenuste omavahelise eristumise poole, kuid see sõltub peamiselt tegevusjuhendaja valikutest ja ka 

üldisest organisatsioonikultuurist, sh juhtide tegevusest. Pakkumise nõuetel on keskuse argipraktikatele 

(v.a aruandlus) vähene mõju. 

Vestlustes nii LKT kui ka PKT teenuse klientidega ilmneb peaaegu 100%-line valmisolematus ja tahe 

liikuda avatud tööturule. PKT klientidel ja nende lähedastel on väga suur huvi töötada praegu teenuse 

raames toimivatel tingimustel – rahulikus, sõbralikus ja harjumuspärases keskkonnas. Avatud tööturu 

tingimusi peavad vastajad liiga keeruliseks. Sama leiavad ka klientide lähedased. PKT kliendid: 

„Algul on pool kohta ja rahulik, peagi tingimusi tõstetakse.” (PKT klient, keskus 4). 

„See ei ole kindlasti mulle, see tööturg.” (PKT klient, keskus 8). 
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„Seal on nii kiire. Algul võib ju olla, et osaline koormus ja rahulikumalt, aga see unustatakse peagi.” (PKT 

klient, keskus 3). 

„See on minu ainus võimalus töötada, see, mis ma siin teen ja ma olen selle võimaluse eest väga tänulik. 

Loodan, et see veel kestab.” (PKT klient, keskus 2). 

PKT osutajad tõid välja üksikuid edulugusid kliendi tööle asumisest. Reaalseks teenuse eesmärgiks ja ka 

edulooks, teenuse edukuse märgiks peeti, kui klient omandab tööharjumuse, säilitab stabiilsuse muidu 

kõikuvas vaimses ja psüühilises toimetulekus, teenib n-ö taskuraha, saab välja kodusest või üksildasest 

keskkonnast ja võib end töötamise tõttu tunda täisväärtusliku ühiskonna liikmena. Teenuseosutajad küll 

tajusid, et teenusekorraldajad survestavad senisest enam avatud tööturule liikumist, kuid paberile 

kirjutatud eesmärke mõtestati reaalses elus teenuseosutajate poolt eeskätt klientide võimeid ja tööturgu 

arvesse võttes. 

Ka LKT kliendid on rahul keskuse sõbralike ja oma rütmis toimetamise tingimustega. Huvi tööle liikuda 

on osadel intervjueeritud klientidest selgelt olemas, kuid suhtumine töö leidmise võimalikkusesse nulli 

lähedane. Peamiseks põhjuseks toovad nad osalise koormusega töötamise võimaluse puudumise. 

Maksimaalne töökoormus, millega LKT kliendid enda sõnul on valmis töötama, on pool kohta, pigem 

veel väiksem koormus. Uuringu tegemise käigus kohtusime kümne LKT kliendiga, kellest seitse on 

pensionieelikud ja teenuse lõppedes on otsustanud minna töövõime ümberhindamisele või 

eelpensionile. Neist seitsmest neli LKT klienti kirjeldavad, et ei saa võtta vastu pikemaid otsuseid, sh 

teenuse järgmisesse etappi liikumise võimalust kaaludes, kuna ootavad suuremat operatsiooni, on 

hetkel ravimite vahetamise protsessis või on tervis üldiselt nii kehv, et ei luba kindlat töösuhet luua. 

Kahel kliendil oli ilmne huvi töö leida. Üks klient oli asunud tööle III etapis.  

Teenuseosutajad tundsid puudust kutsetunnistustest, mis võimaldaks kliendi oskusi tööandjatele 

näidata. Kui kaitstud töö kliendid pole võimelised kutsekooli õppekava läbima, võiks neile siiski olla 

kohandatud tunnistused, mis näitavad omandatud oskuseid ka siis, kui need pole piisavad õppekava 

täiel määral läbimiseks. Kliendi oskusi kinnitava dokumendi olemasolul oleks keskusel kergem ka 

tööandjat kliendi võimetes veenda. 

„Meie ise ei saa neid välja anda, meie ei ole ju haridusasutus.“ (Sotsiaaltöötaja, keskus 3). 

4.3 Teenuse ettevalmistav etapp 

Töövõime hindamine ja Töötukassast või SKAst kliendi kohta antav teave ei aita teenuseosutajat, kuna 

info on väga napp. Enamasti ei pea teenuseosutajad teavet kliendist ka vajalikuks, klienti eelistatakse ise 

keskuses töö tegemise käigus tundma õppida. Enamik teenuseosutajatest tõid välja, et eelistavad 

kohelda klienti eelarvamusteta, anda talle võimalus alustada n-ö täiesti puhta lehena. Teenuseosutaja 

saab vajadusel teha järelepärimise kliendi töövõime hinnangu nägemiseks, sh teenusekorraldajal on 

võimalik saata teenuseosutajale kliendi kohta lühike kirjeldus, kuid enamik teenuseosutajaist seda 

võimalust kasutanud ei ole. 

Töövõimereformi järgselt on töövõime hindamine koondunud Töötukassasse, mis on ilmselt 

vähendanud asutuste dubleerivat tegevust, klientide erinevalt või valesti hindamist. Samas näitasid 

tehtud intervjuud, et tegelik töövõime hindamine (protsessi jälgimine kui klient teeb reaalselt tööd), 

kliendi vajaduste tundmaõppimine ja reaalse töövõime väljaselgitamine toimub paljude klientide puhul 

siiski alles teenuseosutaja juures keskuses. Tegevusjuhendajad toovad välja, et keskuses on aegajalt 
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inimesi, keda on nende arvates valesti hinnatud, kes ei sobi muudel põhjustel teenustele või ei ole väga 

suure tõenäosusega võimelised avatud tööturul töötama. 

Koostöö kliendi tundma õppimisel ja toetamisel teenusel viibimise jooksul Töötukassa ja LKT 

teenuseosutajate vahel tundub tihedam kui SKA ja PKT teenuse osutajate vahel. Puuduva töövõimega 

inimestest ei ole kaitstud töö keskustel andmekaitsest tulenevate piirangute tõttu ülevaadet. Kliente 

kutsutakse teenusel osalema ka samas regioonis sotsiaalteenuseid osutavate asutuste abi kasutades. 

Ilma analüüsideta on küll keeruline öelda, kas seetõttu on kaitstud tööl osalevate inimeste 

sotsiaalteenuste kasutus ja mitmekesisus suurem kui nende seas, kes sellel ei osale. On võimalik, et osa 

puuduva töövõimega tööealistest inimestest on endiselt kodus, ei tarbi ühtegi teenust ning seetõttu ei 

osale ka muudel teenustel. Praegu on ka ebaselge, kas omavalitsustel on võimalusi olukorda parandada. 

Intervjuudest teenuseosutajatega selgub, et lisaks suurele toele, mida tegevusjuhendajalt vajatakse, on 

oluline veel ka ebastabiilsus töövõimes, kahel esmapilgul sarnasel erivajadusega inimesel võib olla väga 

suur vahe võimetes ning samuti pole ühe inimese tööpäevad võimetelt sarnased: ühel päeval on 

suutlikkus tunduvalt suurem kui teisel päeval.  

Kõik eelpool väljatoodud aspektid ei selgu teenusele eelnevates etappides ja ei pruugi välja tulla ka 

töövõime hindamise käigus, kliendile sobiliku teenuse valimisel ja ka teenuse I etapis, mille üks 

põhieesmärke on kliendi ja tema vajaduste tundmaõppimine. Selles osas saab kindlasti suurendada ja 

parendada koostööd teenusekorraldaja ja teenuseosutaja vahel.  

4.4 Teenuse tegevused 

Teenuse tegevused on väga keskustes tegutsevate tegevusjuhendajate isiklike eelistuste ja oskuste 

nägu, kes kohandavad oma ideid tootearendusest ja tehtavatest töödest vastavalt klientide võimetele:  

„Kliendid on ikkagi nagu abitööjõud. See põhitöö on ikka enda teha (naerab) sellel sihukese täpsema 

tellimuse puhul.” (keskus 5, tegevusjuhendaja PKT klientidest). 

„Väga huvitava kogemuse osaliseks sain, nad petavad ära nii osavalt, oli üks klient, kes ei osanud lugeda, 

ei kirjutada, aga mul läks jupp aega, enne kui ma aru sain, et ta ei jaga midagi tegelikult. Vaatasin, et 

kuidagi väga kahtlaselt kiiresti käis tööohutustehnika eeskirjadega tutvumine, aga lappas ilusti lehed kõik 

läbi, aga liiga kiiresti käis kõik. Samas füüsilist tööd mehed suudavad tegelikult teha, aga kes on see, kes 

neid niimoodi suudab pikalt kaasata. Tööturul näiteks.” (keskus 5, tegevusjuhendaja PKT klientidest). 

Vaatluste põhjal võib üldistavalt välja tuua, et kliendid töötavad üsna rahulikus tempos, vajavad palju 

juhendamist, soovivad pidevat tagasisidet tehtud töölõigule, omavahel ja juhendajatega suheldakse 

pidevalt ja pigem palju. Olulisi, suuri ja silmatorkavaid erinevusi LKT klientide ja PKT klientide 

töötegevuste vahel vaatluste põhjal ei esine. Otseste paralleelide toomine avatud tööturuga on pigem 

keeruline (töö iseloom on pigem erinev, töötempo palju aeglasem jne) ja seega ka nende klientide 

avatud tööturule vahendamine pigem raske väljakutse. Klientidele sobivad tööd, kus näiteks nõutav 

töötempo on pigem rahulik, aeglasema loomuga ja stabiilne (nt masina juures valvamine). 

Keskustes hakkab silma, et kliente aitab tööturule lähemale tuua see, kui keskustesse tulevad sisse 

tellimustööd. Paljudes keskustes on taolised lahendused kasutusel. Tellimustööde positiivseks pooleks 

saab lugeda kindlasti n-ö päris töö tegemist ehk seda, et tööd on reaalselt kellelgi vaja ja teisalt, et säilib 

kliendile tuttav ja rahulik, juba omaseks saanud töökeskkond.  
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Samas kirjeldavad teenuseosutajad ka tellimustööde hetkel nõrgemat külge. Koostöö tellimustööde 

potensiaalsete tellijatega on pigem juhuslikku laadi (nt keegi on kusagil kuulnud, et see ettevõte otsib 

koostööd ja võetakse ühendust pigem isiklike kontaktide kaudu). Ka kasvavad tellimustööde puhul 

ootused tegevusjuhendajate tööle, mis on oma olemuselt uusi oskusi nõudvad. Kui tegevusjuhendajate 

senine töö on olnud pigem pedagoogiline ja erihoolekande valdkonna spetsiifiline töö, siis nüüd on 

vajalikeks oskusteks pigem oskused müügitöös, turunduses, koostöösuhete loomisel ja hoidmisel 

ettevõtjatega jne.   

Üheks vastakaks kitsaskohaks teenuse ette valmistamisel, osutamisel, arendamisel ja selle tarbeks 

investeeringute tegemisel on, et teenuse tellimisel teatud perioodiks on  hindamise olulisim kriteerium 

odavaim hind. Et senised teenuse tellimise perioodid on olnud lühiajalised, on teenuseosutajatel suur 

risk, kui nad teevad seoses sellega investeeringuid, arvestatav. Näiteks toodi uuringus välja näide, kus 

teenuseosutaja peab oma teenuse osutamiseks vajaliku suure tehnikaga – ahjud ja muud masinad – 

omavalitsuse rendipinnalt välja kolima, sest selle saab teine teenuseosutaja, kes oli uuel teenuse 

osutamise perioodil edukas teenusepakkuja. Järgmisel aastal kolis jälle tagasi eelnevalt välja kolinud 

teenuseosutaja.  

Vaatluse käigus ilmneb, et teatud keskustes on investeeringutena soetatud masinate hulk 

märkimisväärne, kuid jääb ebaselgeks, kuivõrd on nende masinate abil proovitud sobituda avatud 

tööturuga. Loodud on küll töökohti keskuse klientidele, kuid näiteks mõne ettevõtte tootmisliini 

ületoomist keskusesse uuringu käigus ei täheldatud. 

Esimeste kaitstud töö teenuse osutamise perioodidega võrreldes on keskuste tegevused muutunud 

mitmekesisemaks. Tegevustena on nõutavad eri tüüpi tegevused, mis võivad olla reaalses elus 

võrdlemisi sarnased (nt kõik on erinevad käsitöötehnikad - viltimine, tikkimine, sõlmimine jm, mis 

tegelikult kõik on oma olemuselt näpuosavust nõudvad, istuvad töökohad). Juurde on tulnud n-ö 

maskuliinsemaid töövaldkondi – puutöö, metallitöö, värvimise töö; käsitöö osakaal on vähenenud, kuigi 

endiselt valdav (sh käsitöö, mille võime konkureerida turul sarnaste toodetega on pigem väike). 

„Need tööd on pigem sellised, mis avatud tööturul ei klassifitseeru töö alla. Mingi käsitöö on minu arust 

pelgalt hobi. Kui inimene päevast päeva seal mingisugust vaipa koob, ta võib seda teha, aga kas see aitab 

tal tööle saada? Ma ei usu.“ (Eestkostja 3).  

Alates teenuse II etapist, kohustuslikuna LKT teenuse puhul, kuid ka PKT teenuse puhul muutub teenuse 

oluliseks osaks kliendile avatud tööturul töö leidmine. Keskustes kirjeldatakse peamise klientidele töö 

leidmise metoodikana tööportaalide kuulutuste igapäevast läbitöötamist. Kirjeldatakse ka, et 

teenuseosutajad pöörduvad ettevõtjate poole varem olemasolevate isiklike suhete kaudu ja pöörduvad 

sihitult sobivate tööandjate poole (nt korteriühistute poole). Mõnes keskuses saadetakse kliente ka 

ettevõtetesse praktikapäevale. Esimene välja toodud meetod on valdav.  

Kliendid kirjeldavad tööotsinguid pigem kui ebavajalikku ja mõttetut tegevust:  

„Mul on kaks A4 paberit täis kirjutatud, kuhu ma olen kandideerinud...” (LKT klient, keskus 1). 

„Tööd ei ole ju võtta, osalise koormusega, meiesugustele santidele – mul on nii häbi, et ma ei saa tööd 

teha.” (LKT klient, keskus 1). 

„Me kõik tegutseme enda võimete piiril ja keegi ei saa meilt rohkem nõuda, kui me oleme võimelised 

tegema.” (PKT klient, keskus 3). 
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„Mina ei ole töö otsimise spetsialist. Eestis on lugematu hulk ametnikke, kes peaksid sellega tegelema ja 

kes selle eest palka saavad. Olen siin küll näinud neid tööle minejaid, peagi on nad siin kõik tagasi.” (PKT 

klient, keskus 3). 

„Ma olen sundseisus. See on väga kurb. Ma ei saa väljaspool kaitstud tööd tööl osaleda. Tervislikel 

põhjustel.” (PKT klient, keskus 3). 

„Ma käisin kaupluses. Proovipäeval ütlesid, et ma pean lae all lambid ära pesema...Ma ei saa ju redelile 

ronida. Mul on tasakaaluhäired. Minuga lõpetati kohe jutt.” (PKT klient, keskus 4).  

Intervjuudest nii LKT kui ka PKT klientidega ei selgu suurt erisust, kuidas erinevad nende teenuste 

tööotsingu protsessid omavahel. Ka kliendid on väga sarnase hoiaku ja suhtumisega töö suhtes avatud 

tööturul. Valmisolek avatud tööturule minna on väga väike, peaaegu olematu. Peamised märksõnad 

seoses avatud tööturuga on: osalise koormusega tööd ei ole võtta, avatud tööturg ei ole minu jaoks, 

ollakse rahul hetkeolukorraga, tehtavat tööd peetakse olevat maksimaalse võimaliku koormusega, 

takistajatena tulevad välja tervislik seisud, eelkõige hirm, ärevus jm psühholoogilised tegurid seoses 

rahvarohkete kohtade ja uute olukordadega.   

Teenuseosutaja/tegevusjuhendaja igapäevaste tegevuste ampluaa on väga lai ja kirju – kliendi 

hindamine ja tundmaõppimine, tegevuste/tööde läbi proovimine ja harjutamine, töörutiinide 

kujundamine,  sotsiaaltöö (töö tegemist takistavate muude tegurite välja selgitamine ja võimalike 

lahenduste leidmine, nt probleemid elukoha, alkoholi, lähedastega jne), töö otsimine (töökuulutustega 

tutvumine, klientide abistamine CV-de koostamisel ja vajadusel ka tööandjale vahendamine), toodete 

väljaarendamine ja turundus, aruandlus jms. Nõuded teenuseosutajatele on teenuse tellimise 

tingimustes kirjeldatud.  

Teenuseosutajad on enda sõnul andnud teenusekorraldajatele tagasisidet, et teatud ootused 

tegevusjuhendajate pädevustele ja töökogemustele on ebakohased. Enim kõnelesid teenuseosutajad 

nõudest tegevusjuhendajate haridusele ja teenuseosutajate töökogemusele valdkonnas. 

Teenuseosutajad ei saa pigem aru, miks on LKT teenuse nõuded spetsialistidele kõrgemad kui PKT 

teenuse puhul. Nõudena on näiteks kirjas erihoolekande töökogemus, mis paljudele keskustele tundub 

ebaoluline klausel. Samas on PKT teenusega otseselt seotud vajadus oma toodangust n-ö lahti saada, 

mis nõuab turunduse ja müügitöö oskuseid. Arvamused lahknevad erinevate keskuste puhul suuresti. 

Samas tunnistavad teenuseosutajad, et teenuse kvaliteetse pakkumise tagab töötajate 

spetsialiseerumine.  

Keskused on omanäolised ka toodete ja teenuste valmimisprotsessidelt – teatud keskustes on igal 

kliendil oma kindel töölõik ja toode, mis tuleb valmis teha; teises keskuses võib toode valmida ka 

meeskondlikult, n-ö mina alustan, sina teed vaheosa ja mina lõpetan toote. Taoline tegutsemine on 

erinev ka keskuste siseselt vastavalt tehtavale tööle – näiteks käsitöö tooted valmistab igaüks ise ja ainult 

oma toote, kuid teenused valmivad pigem meeskondlikult. Siinkohal on aga üldises ülesehituses üks 

oluline ühisosa – toote või teenuse kvaliteedikontrolli teeb tegevusjuhendaja.   

4.5 Teenuse tulemuste mõõtmine 

Teenuste tulemusi hinnatakse keskustes peamiselt klientide isiklikku arengut jälgides ja toetades. Suuri 

erinevusi LKT ja PKT klientide vahel nendes tegevustes me uuringu käigus ei täheldanud. N-ö 

edulugudena tuuakse intervjuudes välja mitte üksnes klientide tööturule jõudmise kogemusi, vaid ka 
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otsust minna õppima, tulla ära vägivaldsest suhtest, oskust omaette elama asuda, paremaid oskusi 

ühiskodus teiste abistamisel jne. LKT teenuse puhul on oluliseks märksõnaks aktiivsusnõue, mida klient 

peab täitma. Uuringus tuli välja ka korduvaid näiteid, kus teenuseosutaja toetab kliendi aktiivsusnõude 

täitmise kohustust, abistades teda nt õppima asumisel ehk klienti oma keskusest väljapoole liikumisel, 

kuna see tundus kliendi vaates sobivaim ja teda paremini toetav lahendus olevat. Teisisõnu keskused ei 

toeta n-ö kliendi enda teenuse juures kinnihoidmist.  

Omaette teemaks kujunes intervjuudes teenuseosutajatega teenuste etappidest tulenevad 

hindamisprotsessid ja nende ajaliselt tulenev keerukus. Näiteks tuleb mõlema teenuse puhul anda 

teenuse I etapis hinnang, kas klient jõuab teenuse järgmisesse etappi ehk teenuseosutajad tunnevad, et 

siinkohal tuleb hinnata, kas klient on võimeline tulevikus liikuma avatud tööturule. LKT puhul tuleb 

hinnang anda kolmanda kuu lõpus ja PKT puhul teenuse osutamise esimese kuu lõpus. Kliendid on väga 

erinevad ja teenuseosutajad peavad sellise hinnangu andmist teenuse nii varajases etapis pigem raskeks. 

Teenused on suhteliselt rangelt määratletud etappidega, kuid kui kiiresti klient tööturule jõuab või seal 

tööl püsida suudab, ei saa üheselt määratleda ega ette kirjutada. Tööle liiguvad vähesed kliendid, neist 

igaühe kogemus on väga erinev, sh erinevad tööandjad ja nende valmidus, tööle saamise viis jms. 

Klientide arengust teavitatakse ka teenusepakkujat – SKAd ja Töötukassat, kuid nendes vormides pigem 

ei peatuta pisiasjadel (nt suudab osalise lillemotiivi asemel terve motiivi välja õmmelda). Ka siinkohal 

hindavad teenuseosutajad koostööd Töötukassa ja SKA-ga erinevaks, kus koostööd Töötukassaga 

hinnatakse pigem rangematel alustel toimivaks ja koostööd SKA-ga pigem mittetoimivaks, kunas SKA 

on teenuseosutajate hinnangul pigem osapool, kes pigem passiivselt hinnangud kokku kogub. 

Töötukassaga on võimalik kliendi parema tundmaõppimise või parema toetamise üle keskuses ka 

arutleda.  

Selle kohta, kuivõrd teenuseosutaja rahaline survestamine (nt kliendi pearaha vähendamine või 

vastupidi, premeerimine varasema tööle siirdumise eest) aitab kaasa kliendi tööle aitamisele, avaldati 

väga mitmekesiseid seisukohti, kuid ühegi külastatud keskuse praktikast ei olnud näha, et 

teenuseosutaja oleks pearaha maksumuse vähendamise tõttu muutnud klientide kohtlemist või asunud 

neid senisest rohkem tööle survestama.  

Kohustus maksta klientidele palka miinimum tunnitasu alusel käib ühte jalga keskuste praktikaga lasta 

kliendil töötada vaid minimaalne arv töötunde, millega teenusel püsida. Teenuse töötundide kasvu vastu 

teenuse jooksul võib välja tuua mitu tegurit (nt klientide töövõime, keskuste lahtiolekuajad, vahetustes 

töötamine, tegevusjuhendaja töötunnid), kuid üldmulje keskuste külastustest on, et kliendid töötavad 

oma võimete piiril. Ühes külastatud keskustest täheldasime olukorda, kus klient käib neli korda nädalas 

tööl, kuna viiendal päeval ei ole tema töötoa tegevusjuhendajat. Samas kohtasime ka töölõiku, kus 

kliendid töötavad viis päeva nädalas kaheksa tundi päevas PKT teenuse raames.  

„Jätkuetapp on mõistlik, sest lõputult ei saa rahasid niisama kuhugi maksta. Kui klient ei suuda tööle 

minna, siis me peame ta suutma õpetada sinnamaale, et ta teenib oma palka võimalikult rohkem välja, 

et see palga osa, mis tuleb pearahast, oleks võimalikult väike. Ja kui ta seda ei tee, siis ei ole see tema 

teenus. Tuleks keskenduda uutele inimestele. Sel juhul mingu klient koju või päevakeskusesse.” 

(teenuseosutaja, keskus 6). 

Kuna teenuste osutamine on praegu etappide ja seoses sellega ka suhteliselt kindla ajaraamiga 

piiritletud, on klientide tööle suunamine neile surve avaldamine, mida teenuseosutajad peavad teenuse 

ohukohaks. Esmalt seetõttu, et suur osa seniseid tööle siirdumise kogemusi on lõppenud 
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tagasilöökidega. Klient võib vähese ettevalmistuse tõttu jääda haigeks või muul moel heituda, teisalt 

võib vähe ette valmistatud klient ära heidutada tööandja. Mil moel toimub keskustes täpsem kliendi 

ettevalmistus just avatud tööturule liikumiseks, jääb pigem ebaselgeks. Teenuseosutajad kirjeldavad, et 

viiakse läbi koolitusi ja suunatakse kliente praktikapäevadele jne, kuid see tundub olevat ebapiisav või 

mittevastav tegevus. Ka keskuses tehtavad tööd ei vasta pigem avatud tööturu vajadustele. 

Ettevalmistusprotsessis on mõningane eelis LKT klientidel, kel pigem on olemas varasem kogemus ja 

ettekujutus avatud tööturust ning seal toimuvast, kuid samas tõid LKT kliendid välja seda kogemust 

pigem takistusena – soovimatus ümber õppida, osalise töökoormusega töökohtade vähesus, kaugtöö 

tegemise kogemuse puudumine, väga ebastabiilne tervislik seisund, teadmatus tuleviku suhtes eelkõige 

tervisest tulenevalt, pensioniea lähedus jne.  

Nii teenuseosutajate kui klientide intervjuudest selgub, et teenuseosutaja on kliendile töö otsimisel üksi. 

Kuivõrd saab siin teenuseosutajat toetada Töötukassa, kes koondab Eestis tööga ja sellega seonduvaid 

teemasid, on teema edasisteks aruteludeks.  

Teenusekorraldajate ootused teenuseosutajate aruandlusele on võrdlemisi suured. Mees-kui-orkester 

tüüpi töötajad pisikestes asutustes peavad valima, mis neile olulisem on – kas kliendid või see, kuidas 

teenus paberil paistab. SKA aruandetabelid (Excelis) eeldasid, et teenuseosutajad teevad iga kliendi 

kohta mitmesuguseid tehteid, milles on võimalik kergesti vigu teha. Teenusosutajad tõid välja, et sageli 

tuleb neid tabeleid ümber teha, vahel leiavad nad ka ise vigu, mis teenusekorraldajal kahe silma vahele 

on jäänud. Agregaatandmete kogumine lihtandmete asemel kasvatab nii teenuseosutajate 

kui -korraldajate halduskoormust. Excelisse kogutavaid andmeid võiks kindlasti asendada infosüsteem, 

mis võiks anda ka teenuseosutajale laiemat tagasisidet ja aitaks vältida levinumaid 

planeerimisprobleeme (nt kui riigipüha tõttu kaotavad töötajad tööpäeva, on teenuseosutajal oht 

kaotada teenuse tasus, sest nõutud tööpäevad ei tule klientidel täis jm hankest ja ESFi projektist 

tulenevad nõuded, mis on omavahel vastuolus, sh tööseadusega). 

4.6 Teenuse katkestamine 

Teenuste katkestamise põhjustena toodi välja samad tegurid, mis on läbi käinud ka varasematest 

uuringutes. Välitööd tõid rohkem esile, et klientide probleemid on komplekssed ja neile ei ole üheseid 

lahendusi. Näiteks kui teenuse katkestamise põhjus on alkoholiprobleem, siis sellega kaasneb tüüpiliselt 

ka vähene valmisolek pinget taluda, oskamatus oma elu korraldada, keskendumishäired, oskamatus 

sättida sotsiaalseid suhteid, kalduvus sattuda konflikti tööandjaga, kokkulepetest mitte kinni pidada jne. 

Nii LKT kui ka PKT teenuse katkestamises on suur roll ka klientide soovimatusel tööturule jõuda. LKT 

teenuse puhul tõid kliendid intervjuudes välja peamiste põhjustena soovimatuse või suutmatuse enam 

avatud tööturule liikuda: pensioniiga on lähedal, tervis on liiga heitlik, ei soovi enam nii aktiivselt tööturul 

osaleda. PKT teenuse puhul oli peamiseks väiteks, et avatud tööturul on ikkagi tööprotsessid liiga kiired 

ja „kes mind sinna tahab.” 

Teenuse katkestamisse suhtuvad erinevad osapooled erinevalt. Osad teenuseosutajad soovivad 

teenuste tegevustega keskenduda klientidele, kellel on olemas selge potentsiaal avatud tööturule 

siirdumiseks – seetõttu peaks nende meelest olema võimalus kliendist teenuse käigus loobuda lihtsam, 

et eraldada töövõimega inimesed neist, kellel seda potentsiaali pole. Teine osa teenuseosutajaid jällegi 

näeb teenust või vähemalt keskust mõne teise teenuse näol kohana, kus teenuse katkestamist (kliendi 

keskusest eemale suundumist) tuleks vältida, et inimesel oleks alati koht, kuhu tulla ka pärast 
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tagasilangusi (nt haiguse tõttu), et vähendada muude probleemide võimendumist ja teenuse abil 

saavutatud edu kaotamist. 

Kuna keskustes intervjuude käigus kohatud kliendid olid kõik aktiivsed teenuse saajad ja ühelgi neist 

polnud enda sõnul teenuse katkestamise kogemust, siis palusime neil kirjeldada teenuse saamise ajal 

keskuses kohatud kliente, kes teenuse mingil põhjusel on katkestanud. Joonistus välja muster kliendist, 

kes ringlebki erinevate teenuste vahel, kes pigem ongi igas valdkonnas hoolimatu suhtumisega, tal on 

või võib olla probleem alkoholiga jne.  

Intervjueeritud eestkostjad pole teenuse katkestamisega kokku puutunud. Sealjuures kinnitavad nad, et 

kui teenus nende eestkostetavate jaoks lõpeks, tuleks kiiremas korras uus asemele leida. Teenust vajavad 

neist mitme sõnul enim need, kes jääks muidu üksi ja tegevuseta. Nendega, kes juba on mõnel muul 

teenusel, on mure väiksem, sest neil on vähemalt mingi tugi olemas. Neil, kes elavad üksi kodus ja saavad 

vaid igapäevaelu toetamist, jääks kaitstud töö kadumisel kontakt välismaailmaga liiga väikeseks ja nad 

ei oskaks enam ise oma eluga midagi peale hakata, mistõttu tuleks neid kindlasti kohe kuhugi edasi 

suunata – näiteks päevakeskusesse. Päevakeskuse kliendid ei saa aga töötasu, mis on nii mõnelegi 

kaitstud töö kliendile ainus motivaator.  

Teenuse korralduslikult on seotud ka teenuse katkestamine ja klausel, et kliendile ei saa teenust koheselt 

uuesti määrata. Enamik klientidest tõi intervjuus välja, et neid hirmutab olukord, kui minnakse tööle 

proovima, kuid ebaõnnestutakse, siis ei saa keskusesse tagasi pöörduda. Ka teenuseosutajad toovad 

välja, et teenuse järgselt võiks kliendil olla võimalus keskusesse tagasi pöörduda, kus saaks koheselt, 

esimesel võimalusel tagada talle vajaliku toe, et töövõimes ei toimuks tagasilangust.  

4.7 Kliendi tasustamine teenuse ajal 

Teenuseosutajate arvamused kliendi tasustamise küsimuses olid väga erinevad. Peamine argument PKT 

klientide praeguses rahastuses on:  

„PKT kliendid ei teeni miinimumtunnipalka välja.” (teenuseosutajad). 

Näiteks loobus üks intervjueeritud teenuseosutaja teenuse riiklikus pakkumises osalemast, sest asutuse 

juriidiline staatus ei võimaldanud nii palju töötajaid tööle võtta ja neile töölepinguga kaasnevaid 

garantiisid lubada. 

„Keskust on korduvalt külastanud Tööinspektsioon. Esimesel korral oli Tööinspektsioon külastuse eelselt 

vaadanud, et keskuses peaks sadakond töötajat olema, ja kohale tulnud, et näha mida ja kus nende 100 

töötajaga keskuses tehakse. Keskus pidi selgitama, et sajast töötajast 80 on kaitstud töö teenuse kliendid 

ning mis see kaitstud töö üleüldse on. Nii teenuse kliendid kui ka juhendajad on ju nüüd formaalselt 

ühtmoodi töötajad.” (teenuseosutaja, keskus 1). 

Kliente tööle võttes on kasutatud erinevaid lepinguid (nii käsundus- kui ka töölepingut), osad keskused 

toetavad tükihinna põhist tasustamist. 

Töölepingud on otstarbekas sõlmida vaid kliendiga, kes teenib oma töötasu välja. Samas kaasneb 

töölepinguga teenuseosutajale väga palju muid kohustusi, millest klient tihti aru ei saa või mis ei 

võimalda teenust pakkuda – puhkuse võimaldamine, töötervishoiu jm nõuded. Näiteks kliendile ei saa 

lubada järjest kuu aega puhkust, sest teenuse nõuetest tulenevalt peab klient oma töötunnid igakuiselt 

ära tegema. Loomulikult on õigus puhkusele igal inimesel ja seda tuleb kasutada. Ka puhkuseraha tuleb 
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kliendile välja maksta, aga seda raha teenuseosutaja n-ö tagasi ei saa, sest klient ei ole ju reaalselt 

tööpäevi teinud. Töölepinguga kaasneb ka kohustus kõik töötajad saata töötervishoiu kontrolli.  

Töölepingud kliendiga küll sõlmitakse, kuid reaalses elus see klienti millekski ei kohusta. Leping aitab 

kliendil küll mõista, et ta on tööl (ka tööajatabelitele kirjutavad alla inimesed, kellel tegelikult pole 

teovõimet), kuid kui ta näiteks alkoholiprobleemide tõttu töölt eemale jääb, ei saa tööandja midagi teha, 

ta on sisuliselt kaitsetu. Eelkõige, et keskus ei kaotaks kliendi pealt teenitavat pearaha, tuleb 

teenusekorraldaja tingimustest tulenevalt nt haiguse tõttu puudutud tunnid kliendil järele teha, kuigi 

tema töövõime ei võimalda teha korraga rohkem tunde või rohkem päevi kui ta hetkel juba keskuses 

teeb. Teenuseosutajate meelest seab tööleping tegevusjuhendajad jt keskuse töötajad ebavõrdsesse 

olukorda, kuna ka tegevusjuhendajad saavad tihti palka miinimumtasu alusel.  

Mõned keskused on pigem käsunduslepingu ja tükitöö põhise rahastuse poolt. Sel juhul makstakse 

kliendile välja reaalselt raha asja eest, mille ta on valmis teinud ja mis on ka maha müüdud. Kui klient 

teeb valmis toote, mida keskus maha ei suuda müüa, siis ka klient palka ei saa. Siin jääb õhku küsimus, 

kuivõrd kohtuvad pakkumine ja nõudlus ning kuidas tagada jätkusuutlik toodete ja teenuste müük.  

Kliendid, kes oskavad arvutada (eeskätt LKT), võivad leida, et sotsiaaltoetustest on võimalik sama hästi 

ära elada kui miinimumpalgaga tööd tehes. Sellised kliendid jagavad oma kogemusi ka omavahel (n-ö 

rahvasuu). Osad kliendid on õnnelikud teenitud väikese taskuraha eest selle tähendusest aimu omamata 

(tüüpiliselt PKT). Nad ei pruugi oma raha isegi iseseisvalt käsutada, palk läheb otse eestkostja hallatavale 

kontole. Keskustest saadav tasu on eestkostjate sõnul klientidele äärmiselt oluline motivaator, sest 

sissetulekud on väikesed. Sotsiaaltöötajad on ka klientidega kokku leppinud, et kaitstud tööst saadav 

töötasu läheb kliendile endale taskurahaks, et säilitada selle motiveeriv mõju neile klientidele, kes 

näevad töökeskust kui kohustust, mida tuleb taskuraha nimel taluda. 

Vähese töövõimega klientide töömaht sõltub nii võimetest kui selle eest saadavast tasust. Näited suure 

töövõimega inimestest, kes suurema palga nimel aitavad kiireid tellimusi täita, suudavad teisi aidata ja 

vajadusel ka nende eest töö ära teha, on erandid. 

Osad teenuseosutajad on pikaajalise kliendi eri motiividel ka ise tööle võtnud (nt koosseisuliseks 

koristajaks vm), kuid selliseid töökohti pole palju ega tule ka juurde. 

Üks teenuseosutaja käib välja idee komponendipõhisest rahastamisest. Keskuste kliente ei saa kohelda 

vaid kui LKT või PKT kliente, vaid kliendile tuleb läheneda individuaalselt ja vastavalt sellele ka teenust 

rahastada ja kliendile tasu välja maksta, näiteks kui klient potensiaalselt on võimeline oma palga välja 

teenima, sõlmitakse temaga tööleping ja makstakse tasu miinimumtunnitasu alusel. Kui klient vajab 

pikemaajalist töö harjutamist ja teeb tööd hästi, kuid on selles pigem aeglane, on talle sobiv võimalus 

maksta palka tükitöö alusel. Keskustes oleksid n-ö erinevad teenuskohad, mida riik tasustaks eraldi. 

Praeguse rahastuse juures maksab palga kliendile välja teenuseosutaja, n-ö ühest rahapotist, seda 

peavad teenuseosutajad mitte mõistlikuks.  

Lisaks kliendile makstavale palgale peavad teenuseosutajad oluliseks ka teenuseosutaja väärtustamist. 

N-ö teenusega nõudeid kehtestades tuleb olla kliendikeskne, kuid teenuseosutajat sealjuures mitte ära 

unustada. Näiteks ühe lahendusena toovad teenuseosutajad välja nende premeerimise süsteemi, 

näiteks kui klient väljub tööturule või osutub muul moel edukaks teenusel, siis saab ka teenuseosutaja 

selle eest teatud preemia. 
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4.8 Kliendi jõudmine tööandjani 

Telefoni teel intervjueeriti kuut ettevõtet, kellel on olnud töötajaid, kes on olnud kaitstud töö teenuse 

kliendid. Kõik intervjueeritud ettevõtted on teinud koostööd kaitstud töö keskustega ja neist mõne 

juures on kaitstud töö keskuse rühmad ka grupiga koos juhendajaga tööd tegemas käinud. Ettevõtted 

ei ole oma töölõike keskusesse kohapeale teha viinud, sest kuigi mitu on seda kaalunud, on leitud, et 

see oleks nende tööülesannete puhul ebamõistlik. Oli tööandjaid, kelle poole oli esimesena pöördunud 

keskus, aga ka tööandjaid, kes olid ise endast kaitstud töö keskusele märku andnud. Mõnel tööandjal 

oli ka vähenenud töövõimega töötajaid, kes olid nendeni jõudnud iseseisvalt või Töötukassa kaudu. 

Kõik ettevõtjad kinnitasid, et töövõtted õpetatakse selgeks kohapeal. Samas oodatakse vähenenud 

töövõimega töötajatelt siiski võimet sotsiaalselt kohaneda ja tahet tööd teha. 

„Lihtsalt neil peab olema valmisolek töötada sellel erialal ja meie korraldame kohapeal väljaõppe.“ 

(Ettevõte 2). 

„Väga oluline on mingigi tööl käimise harjumus või igapäevaste rutiinide harjumus.“ (Ettevõte 4). 

Vähenenud töövõimega töötajate ettevalmistatusest rääkides tõi mitu ettevõtet välja ka vajaduse 

tööandja valmisolekuks. Rõhutati ka vajadust kaasata ettevõtte töötajaid vähenenud töövõimega 

inimese tööle võtmise otsuse tegemisel ja neid selleks ette valmistada. 

„Kuna tegemist on vähenenud töövõimega inimestega, mõned ka väga raske puudega, siis tegelikult on 

hoopis meil vaja olla valmis neid vastu võtma.” (Ettevõte 1). 

„Me pidime ikkagi enda töötajaid teavitama ja tegema sellist põhjalikumat selgitustööd. Siis oli kõik okei, 

alguses ikkagi oli hirmutav natuke, sest inimestel polnud varem kokkupuudet ega infot selle kohta, mis see 

endaga kaasa toob ja mis see kujutab endast.“ (Ettevõte 6). 

„Eks neid hirme ja eelarvamusi oli väga palju. Mingid hirmud on ka realiseerunud. Suhtumine erinevates 

meeskondades on olnud väga erinev – see eeldab ikkagi päris suurt tolerantsi. Paremini on selliseid inimesi 

meeskonnas vastu võetud seal, kus meeskonda on selle otsuse tegemisel kaasatud. Negatiivseid juhtumeid 

on olnud siis, kui juht on otsustanud, et võtab sellise inimese meeskonda, ilma teisi eelnevalt ette 

valmistamata ja teavitamata. Ja siis kolleegid ühel päeval avastavad, et võib-olla üks töötaja nende hulgast 

pole sama võimekas ja tema eest peab mingeid asju ära tegema või talle peab seda ühte sama ülesannet 

iga päev kolm korda seletama.“ (Ettevõte 4). 

Vähenenud töövõimega töötajate jaoks tehakse kohandusi eelkõige nii, et tööülesanne jagatakse 

vähenenud töövõimega töötajale sobivateks töölõikudeks, mis vastavad töötaja võimetele ja sobivad ta 

iseloomuga. Intervjueeritud tööandjad ei tundnud, et töö ümberkorraldamine vähenenud töövõimega 

töötajate jaoks oleks neile raske ning mitu nägi selliseid kohandusi pigem väikeste ja elementaarsetena. 

„Me teeme selliseid kohandusi iga päev, kuna meil on nii palju töötajaid, et alati leidub keegi, kes soovib 

kergemat tööd. Me ei ole seda kunagi sidunud niimoodi, et vähenenud töövõimega inimesele peaksime 

rohkem kohandusi tegema.“ (Ettevõte 1). 

„Kui muidu öeldakse, et „oi, ta on väga aeglane“, aga kui sa leiad talle mingi meelepärase tegevuse, mis 

tal hästi välja tuleb, siis see hästi väljatulemine innustab seda.“ (Ettevõte 3). 
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„Konkreetselt tema puhul on nii, et tuleb anda selliseid töid, millel on tulemust. Kastmist pole talle mõtet 

anda, sest seal pole tulemust näha. Aga näiteks mingit mulla ühest kohast teise tassimist. […] Tal on vaja 

näha, et ta tegi ära selle, siis ta on ise ka hästi rahul, et on midagi ära teinud.“ (Ettevõte 5). 

Need ettevõtjad, kellel on juba pikaajalisem kogemus vähenenud töövõimega töötajatega, olid üldjuhul 

neist mõnega ka töösuhte lõpetanud. Peamine põhjus töösuhte lõpetamiseks oli töötaja käitumishäire,  

kuid mainiti ka võimetust kohaneda, tööle mitte vastavaid oskusi ja töötahte puudumist. 

„Ka erivajadustega inimestel võib olla halbu iseloomuomadusi ja nad ei pruugi sobida meeskonda. Selles 

osas me küll pole järeleandmisi teinud. Me leiame, et me ei pea erivajadusega inimese puhul välja 

kannatama väga ebameeldivaid isikuomadusi, mis ülejäänud meeskonna väga halba olukorda panevad 

ja me oleme vähemalt kahel juhul selletõttu lõpetanud töösuhte erivajadusega inimesega. […] Nad on oma 

suhtlemisstiililt agressiivsed olnud, ütlevad väga halvasti, ei hoia end tagasi.“ (Ettevõte 4). 

Ettevõtted, kellel oli olnud nii kaitstud töö teenust saanud töötajaid kui ka vähenenud töövõimega 

töötajaid, kes pole seda teenust saanud, ei tajunud kahe grupi vahel suurt erinevust. Valdavalt öeldi, et 

distsipliin ja püsivus sõltuvad inimesest endast ning üldistusi teha ei saa. Samas märkis üks tööandja, et 

kaitstud töö keskusest tööle tulnud töötajad on üldiselt olulised nõrgemad kui Töötukassa vahendusel 

tööle tulnud vähenenud töövõimega töötajad. 

„Kaitstud töölt tulnud inimesed on pisut abitumad ja ootavad seda tuge tegelikult rohkem kui ülejäänud, 

kes omal käel on meie juures töötamise võimaluse leidnud. Tihtipeale on ka nende valmisolek, motiveeritus 

väiksem.“ (Ettevõte 4). 

Intervjueeritud tööandjad on kasutanud riiklikke toetusi, mis on mõeldud vähenenud töövõimega 

töötaja tööandjale, ning kiideti ka koostööd kaitstud töö keskustega ja tuge, mida keskustelt on saadud. 

Samas tunti siiski puudust väljaõppest, emotsionaalsest toest ja riigipoolsest rahalisest toetusest, aga 

ka näiteks viipekeele tõlkide kättesaadavusest. Mitu intervjueeritut leidsid, et rohkem tööandjaid julgeks 

vähenenud töövõimega töötajaid tööle võtta, kui nad tajuks suuremat riigipoolset toetust. 

„Elu on nende aastate jooksul näidanud, et grupitöövõtt on tööandja jaoks parem lahendus. Kui võtta tööle 

üksikisikuna, sõltub väga palju tööst ja inimesest ja seda on vahel raske kokku viia, et nad omavahel väga 

hästi sobiksid. Ja muidugi iseseisva tööga tekib natuke ka sotsiaalne probleem. Meie oleme päris suure 

kogemusega, aga ikkagi see sotsiaalne tugi tööandja poolt on keeruline […] Ma tunnen selgelt, et ma 

vajaksin ka täiendkoolitust. Ma ei saa panna ühelegi töötajale seda lihtsalt kohustuseks olla tugiisik, ta 

peaks ikkagi koolituse läbima.“ (Ettevõte 3). 

„Ma arvan, et see [kogemus vaimse puudega inimeste tegevusjuhendajana] on olnud päris oluline. Mul on 

see eelnev taust olemas juba, ma olen kokku puutunud. Minu jaoks ei olnud see kuidagi hirmutav, mul olid 

juba need teadmised ja taust olemas, et ma ei vajanud enam mingit lisainfot või väljaõpet. See kindlasti 

soodustas seda otsust.“ (Ettevõte 6). 

„Ettevõtted võivad vajada julgustust nende inimestega töötamiseks. Ma kardan, et täna paljude puhul jääb 

takistuseks see, et kardetakse, et kui inimesed kord tööle võetakse ja nendega hakkama ei saada, siis neist 

vabaneda on väga keeruline, seega parem üldse ei proovigi. Vaja on mõistvat suhtumist tööandjasse ja kui 

asjad ei toimi, siis ka see lahkuminek töötajatest peaks olema mõistlik ja riigi poolt toetatud. Alati need 

asjad ei õnnestu, aga sellepärast ei peaks ükski ettevõtja end halvasti tundma.“ (Ettevõte 4). 

„Tegelikult on ikkagi hästi palju sellist omaalgatuslikku ja emotsionaalset poolt. Ma ei ütleks, et sellel pole 

kasutegurit – on, aga sa pead ka ise väga palju panustama sellesse. Ettevõte ise peab olema väga 
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koostööaldis ja see pole nii lihtne. Kui lugeda ajakirjandust ja vaadata programme, siis tundub, et see on 

lihtne, aga tegelikult see pole lihtne.“ (Ettevõte 3). 

Mitu intervjueeritut kritiseerisid ka seda, et vähenenud töövõimega töötajatelt nõutakse tööturul 

osalemist ning sellega kaasnevas bürokraatias ekslemist. 

„Minu meelest on see riigi poolt väga vastutustundetu, panna need inimesed tööle, panna nad tööd otsima, 

kui nad ei ole võimelised töötama. […] Just eile olin Töötukassas, kus kolm-neli inimest istus mu ette ja 

ütles: „Teate, mul konsultant sunnib mind käima vestlustel, aga mul on see-see-see häda ja see-see-see 

häda“. Mul ei olegi nendega midagi rääkida. See on nende inimeste vintsutamine ja tööandja aja 

raiskamine.“ (Ettevõte 2). 

„See bürokraatia ja see nende jooksutamine on vahest kõrvalt vaadates ikka päris piinlik. Kui riik soovib, 

et need inimesed töötaks, võiks asjaajamine nende jaoks mugavam olla. Ei pea jooksutama neid erinevate 

ametnike vahelt ja kiusama erinevate formaalsustega. See ei ole kõrvalt meeldiv vaadata.“ (Ettevõte 4). 
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5. TEENUSESAAJA TEEKOND 

5.1 Pikaajaline kaitstud töö 

PKT teenuse saamiseks on teinud avalduse kokku 1522 inimest. 194 inimest esitas rohkem kui ühe 

avalduse. Kokku esitati 1743 avaldust. Kaitstud tööle sai 1351 inimest, eitava otsuse sai vähemalt ühel 

korral 49 inimest ja nendest 45 ei saanudki teenust, muul põhjusel ei saanud avalduse esitanutest 

teenust 126 inimest. Põhjuseks võis olla näiteks see, et taotleja ei vastanud sihtrühma kriteeriumitele, 

inimene ei ilmunud kohale, taotlus tunnistati kehtetuks (nt puudus allkiri) või taotluse esitaja võttis 

taotluse tagasi. Mitu avaldust teinud inimestest sai teenust 186. 

1352 inimesest, kes on kaitstud töö teenust saanud, on selle edukalt lõpetanud ehk teenuse järel otse 

tööle on saanud 28 klienti. Teenuse on katkestanud ehk sellelt lahkunud 808 klienti. 597 inimest saavad 

endiselt PKT teenust. Kliendid, kes esitasid mitu taotlust, võisid saada ka erinevaid vastuseid, mida 

selgitab järgmine tabel. 

TABEL 11. Kõikide PKT taotluste tulemused 

  Sagedus % 

Sai eitava vastuse 51 3 

Katkestas 851 49 

Lõpetas 28 2 

Ei jõudnud teenusele 216 12 

Saab teenust 597 34 

Kokku 1743 100 

Märkus: üks inimene võib olla teinud mitu taotlust, näiteks ühe taotlusega ei jõudnud teenusele, aga 

teisega jõudis.  

1352 inimesest, kes tulid kaitstud tööle, katkestas selle vähemalt ühel korral 808 klienti (60%). 

Katkestamise põhjuseid on väga palju erinevaid, ning need on välja toodud järgmisel joonisel. 
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JOONIS 3. PKT katkestamise ametlikud põhjused (TO – teenuseosutaja) 

Kõige levinum põhjus, miks PKT teenus katkestatakse, on see, et teenuseosutaja ei jätka teenuse 

osutamist. PKT osutamiseks korraldatakse igal aastal hange ning võib juhtuda, et eelneval aastal hanke 

võitnud teenuseosutaja ei suuda seda uuesti võita ja teenust hakkab osutama keegi teine. Samuti võib 

teenuseosutaja otsustada, et ta PKTd enam ei paku. Paljud kliendid ei suundu aga uue teenuseosutaja 

juurde. 221 kliendist, kes katkestas PKT selle tõttu, et teenuseosutaja ei jätka teenuse osutamist, tuli vaid 

46 uuesti teenust taotlema, nendest neli pidid ka teist korda teenuse samal põhjusel katkestama. 28 

inimest, kes sellel põhjusel on katkestanud, saavad praegu teenust. 

Teenuseosutaja hindab kliendi teenuse jaoks sobimatuks 26% katkestamise juhtudest ja klient ise ei 

soovi enam teenust saada 13% katkestamise juhtudest. Levinud (ametlikud) katkestamise põhjused on 

veel elukoha vahetamine ja halb tervislik seisund. 

PKT teenuse klientide seas on mehi veidi enam kui naisi (54% vs 46%). Klientide keskmine vanus on 42 

aastat, järgmisest tabelist leiab vanuse kvintiilid. Tabel 12 näitab, et 20% klientidest on kuni 29 aastat 

vanad ja 20% on vanemad kui 54-aastased. 

TABEL 12. PKT klientide vanuse kvintiilid 

20% 40% 60% 80% 

29 37 46 54 

 

PKT etapid 

PKT teenuse klientidest 920 (68%) on jõudnud teise etappi, aga vaid 25 inimest (2%) kolmandasse 

etappi. III etappi jõudnutest neli lõpetas teenuse, 9 katkestas (kellest kolm vahetas elukohta, ühe puhul 

hindas TO klienti teenuse jaoks sobimatuks, ühe töövõime hinnati osaliseks ning neli jätsid keskuses 
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käimise pooleli, sest nende teenuseosutaja ei jätkanud teenuse osutamist). 25 inimese seas, kes jõudsid 

III etappi oli neli naist ja 21 meest, vanuseline jaotus langes kokku kõikide klientide üldise vanuselise 

jaotusega. 

PKT ja teised SKA teenused 

Pikaajalise kaitstud töö teenuse saajatest 1255 (93%) on saanud ka mõnda teist teenust SKAst kolme 

aasta jooksul enne PKT-le asumist, PKT-l käimise ajal või pärast seda ja 96 inimest on saanud vaid PKT 

teenust. TABEL 13 annab ülevaate, milliseid teisi SKA teenuseid on PKT kliendid kõige enam saanud. 

Tabelis ei ole arvestatud seda, kui üks inimene on saanud teenust mitu korda. 

TABEL 13. Teised SKA teenused, mida PKT kliendid on saanud perioodil 2013–2019 

Teenus 

PKT-l 

osalejatest 

saanud 

% PKT 

klientidest 

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja 

rehabilitatsiooni planeerimine 
834 62 

Igapäevaelu toetamine 619 46 

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 616 46 

Psühholoogi individuaalteenus 509 38 

Tegevusterapeudi individuaalteenus 453 34 

Füsioterapeudi individuaalteenus 432 32 

Ööpäevaringne erihooldus 425 31 

Töötamise toetamine 388 29 

Ööpäevaringne majutusteenus 380 28 

Tööealise rehabilitatsioonivajaduse 

hindamine 
320 24 

Toetatud elamine 289 21 

Kogukonnas elamine 283 21 

Sotsiaaltöötaja grupiteenus 245 18 

Eripedagoogi individuaalteenus 232 17 

Tegevusterapeudi grupiteenus 231 17 

Füsioterapeudi grupiteenus 215 16 

Tööealise psüühilise erivajaduse hindamine 211 16 

Loovterapeudi individuaalteenus 193 14 

Psühholoogi grupiteenus 175 13 

Sõidukulude hüvitamine 94 7 

Logopeedi individuaalteenus 91 7 

Loovterapeudi grupiteenus 83 6 

Eripedagoogi grupiteenus 75 6 

Õe individuaalteenus 65 5 

Arsti individuaalteenus 64 5 

Kogemusnõustaja grupiteenus 50 4 

Ööpäevaringne erihooldus kohtumaaruse 

alusel 
47 3 

Kogemusnõustaja individuaalteenus 25 2 

Õe grupiteenus 17 1 

Ööpäevaringne erihooldus ebastabiilse 

remissiooniga isikule 
11 1 
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Teenus 

PKT-l 

osalejatest 

saanud 

% PKT 

klientidest 

Ööpäevaringne erihooldus sügava 

liitpuudega isikule 
11 1 

(Siin ja edaspidi: rohelise värviga = lühiajaline või ühekordne teenus, kollane = toetus, valge = pikem teenus) 

62% PKT klientidest on käinud perioodil 2013–2019 SKAs rehabilitatsioonivajaduse hindamisel ja 

rehabilitatsiooni planeerimisel. Pea pooled on sellel perioodil saanud igapäevaelu toetamise teenust. 

Teenused erinevad selle poolest, kui kaua need kestavad ja kas klient saab neid ühe või äärmisel juhul 

mõned korrad, või on need teenused, mida klient saab pidevalt. Teenused, mis kestavad kaua, võivad 

olla ka ajaliselt piiramata. Esimest tüüpi teenused on näiteks igapäevaelu toetamine, kogukonnas 

elamine, töötamise toetamine, teist tüüpi aga näiteks psühholoogi individuaal- või grupiteenus, 

sotsiaaltöötaja individuaal- või grupiteenus ja tegevusterapeudi individuaal- või grupiteenus, 

vähemlevinud on eripedagoogi ja tegevusnõustaja teenused. Kõige rohkem on klientidele määratud 

psühholoogi individuaalteenust (kokku 3450 korral).  

Suur osa PKT klientidest on lisaks PKT-le saanud SKAst veel 2-5 teenust, 20% on saanud 10 või enamgi 

teenust ja 7% on saanud vaid ühte teenust lisaks (tabel 14). Tabel ei võta arvesse, et enamasti saadakse 

paljusid teenuseid mitu korda. Seega ei ole PKT teenuse saamise teekond ette määratud, vaid sõltub 

suuresti konkreetse kliendi vajadustest. 

TABEL 14. SKAst saadud teiste teenuste arv (perioodil 2013–2019) 

Erinevate saadud 

teenuste arv (v.a 

PKT) 

Inimeste 

arv 

% PKT 

klientidest 

0 96 7 

1 100 7 

2 173 13 

3 153 11 

4 122 9 

5 95 7 

6 86 6 

7 82 6 

8 93 7 

9 69 5 

10 71 5 

11 60 4 

12 55 4 

13 49 4 

14 21 2 

15 15 1 

16 6 0 

17 4 0 

18 1 0 

Kokku 1351 100 
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100 PKT teenuse saajat said 3 aasta jooksul enne selle teenuse saamist või selle ajal vaid ühte teist SKA 

teenust. 72 juhul oli selleks igapäevaelu toetamise teenus, 9 juhul oli selleks rehabilitatsioonivajaduse 

hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine, 2 juhul töötamise toetamine, 3 juhul kogukonnas elamine, 

6 juhul toetatud elamine, 1 juhul ööpäevaringne erihooldus. 

Ühtegi teist teenust peale PTK ei saanud SKAst perioodil 2013–2019 96 inimest, nendest 5 püüdis 

teenust saada kaks korda. Tabel 15 näitab, et 64 saavad praegu teenust, 3 lõpetas, 2 ei jõudnud 

keskusesse ja 32 katkestas (vähemalt esimesel korral). 

TABEL 15. Klientide, kes ei saanud teisi SKA teenuseid perioodil 2013–2019, PKT-l käimise tulemus 

Staatus Inimesi 

Katkestas 32 

Lõpetas 3 

Muu 2 

Saab teenust 64 

Vaatasime eraldi ka seda, milliseid teenuseid on saanud n-ö edukad PKT kliendid ehk kliendid, kes on 

teenuse järel suundunud avatud tööturule (tabel 16), et näha, kas joonistuvad välja teenused, mis on 

„edu valemiks“. 

TABEL 16. SKAst saadud erinevad teenused, PKT-lt avatud tööturule läinud kliendid 

Teenus Saanute arv 

Igapäevaelu toetamine 15 

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja 

rehabilitatsiooni planeerimine 
14 

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 11 

Töötamise toetamine 11 

Toetatud elamine 10 

Psühholoogi individuaalteenus 9 

Füsioterapeudi individuaalteenus 9 

Tegevusterapeudi individuaalteenus 7 

Ööpaevaringne majutusteenus 7 

Füsioterapeudi grupiteenus 7 

Kogukonnas elamine 5 

Loovterapeudi individuaalteenus 5 

Ööpäevaringne erihooldus 4 

Psühholoogi grupiteenus 4 

Sotsiaaltöötaja grupiteenus 3 

Eripedagoogi individuaalteenus 3 

Tegevusterapeudi grupiteenus 3 

Logopeedi individuaalteenus 2 

Kogemusnõustaja grupiteenus 2 

Kogemusnõustaja individuaalteenus 2 

Loovterapeudi grupiteenus 1 

Sõidukulude hüvitamine 0 
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Teenus Saanute arv 

Eripedagoogi grupiteenus 0 

Ööpäevaringne erihooldus kohtumaaruse 

alusel 
0 

Ööpäevaringne erihooldus ebastabiilse 

remissiooniga isikule 
0 

Ööäaevaringne erihooldus sügava 

liitpuudega isikule 
0 

Rohelise värviga = lühiajaline või ühekordne teenus, kollane = toetus, valge = pikem teenus. 

Tabel näitab, et lihtsalt selle pealt, milliseid teenuseid keegi on saanud, on raske prognoosida, kas nad 

on kaitstud töö teenuse kliendina edukad. Avatud tööturule suundunud klientidest veidi enam kui 

pooled on saanud igapäevaelu toetamise teenust, mis on ka üldiselt PKT klientide seas sage. Lisaks on 

„populaarsemad“ teenused veel töötamise toetamine ja toetatud elamine. Üldiselt on avatud tööturule 

suundujaid olnud liiga vähe, et nende vahelised sarnasused välja joonistuksid. Edukad kliendid ei eristu 

ei vanuse, soo ega saadud teenuste poolest. 

PKT ja Töötukassa teenused 

Töötukassa teenuseid said perioodil 2013–2019 509 PKT klienti (38%) (tabel 17). Töötukassa teenuste 

alla loeme ka nõustamisi, koolitusi ja toetusi. Nõustamisteenustest on Töötukassast (perioodil 2013–

2019) saadud karjäärinõustamist, psühholoogi nõustamist ja/või võlanõustamist. Toetustest on kõige 

rohkem määratud palgatoetust ja töölesõidu toetust, kuid neid on siiski saadud pigem harva. 

Pikemaajalistest teenustest on PKT klientide seas levinuimad tööalane rehabilitatsioon, tööpraktika ja 

tööharjutus. 

TABEL 17. PKT klientide saadud Töötukassa teenused (perioodil 2013–2019) 

Teenuse nimi Saanute arv 

Karjäärinõustamine 175 

Tööalane rehabilitatsioon  160 

Tööotsingu töötuba 140 

Tööpraktika 133 

Tööturukoolitus töötutele ja tööotsijatele 

(sh kutseeksam) 
111 

Tööharjutus 104 

Proovitöö 95 

Vabatahtlik töö 90 

Tugiisikuga töötamine 72 

Karjäärinõustamine töötavatele ja 

mitteaktiivsetele 
57 

Tööklubi 51 

Psühholoogiline nõustamine 50 

Võlanõustamine 44 

Palgatoetus 42 

Individuaalne rakendumine 29 

Avalik töö 23 

Töölesõidu toetus 22 
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Teenuse nimi Saanute arv 

Tööintervjuul abistamise teenus 15 

Sõltuvusnõustamine 11 

Kogemusnõustamine  10 

Minu esimene töökoht  6 

Töökoha loomise toetus 6 

Karjääriinfo vahendamine  4 

Tasemeõppes osalemise toetus  4 

Tehnilise abivahendi andmine  4 

Mobiilsustoetus 3 

Tööturukoolitus koolituskaardiga 

töötavatele 
3 

Ettevõtluse alustamise toetus  2 

Talgutöö  2 

Hooldusteenus 1 

Mentorlus 1 

Saatja sõidukulu hüvitamine 1 

Täiendkoolitus ettevõtluse alustamise 

toetuse saajatele 
1 

Muu teenus 2 

Üldiselt on PKT kliendid saanud (perioodil 2013–2019) Töötukassast pigem vähe teenuseid. 62% ei ole 

saanud ühtegi, 23% on saanud 1–2 teenust ja 15% on saanud üle kolme teenuse (tabel 18). 

TABEL 18. Töötukassast perioodil 2013–2019 saadud erinevate teenuste arv 

Erinevate 

teenuste 

arv 

Inimesi % 

0 844 62 

1 200 15 

2 106 8 

3 80 6 

4 49 4 

5 32 2 

6 17 1 

7 7 1 

8 8 1 

9 7 1 

10 2 0 

12 1 0 

Kokku 1351 100 

Tabel 19 liidab Töötukassa ja SKA teised teenused kokku ja näitab, et vaid 36 inimest ehk 3% pole PKT-

le eelneval perioodil või selle ajal saanud ühtegi teist teenust. Suurem osa PKT klientidest on saanud 

kaks kuni viis muud teenust ja ligi pooled on saanud rohkem kui kuus erinevat teenust. Ehkki teenuste 

alla loetakse ka Töötukassa toetused ja nii Töötukassa kui SKA nõustamised ja spetsialistide visiidid, 
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näitab tabel siiski, et paljud kliendid on enne PKT-le jõudmist juba „süsteemis“ erinevate teenuste vahel 

ringelnud. Harv ei ole ka see, et liigutud on Töötukassa ja SKA vahel. 

TABEL 19. Töötukassast ja SKAst saadud teenuste (v.a PKT) arv (perioodil 2013–2019) 

Erinevaid 

teenuseid 
Inimesi % 

Kumulatiivne 

% 

0 36 3 3 

1 76 6 8 

2 153 11 20 

3 152 11 31 

4 124 9 40 

5 105 8 48 

6 87 6 54 

7 94 7 61 

8 88 7 68 

9 69 5 73 

10 72 5 78 

11 70 5 83 

12 56 4 87 

13 70 5 93 

14 34 3 95 

15 24 2 97 

16 11 1 98 

17 9 1 98 

18 11 1 99 

19 5 0 100 

20 2 0 100 

21 1 0 100 

22 1 0 100 

23 1 0 100 

Kokku 1351 100  

 

Töökogemus 

EMTA andmete põhjal on töötamise tulemusi keeruline hinnata, sest kaitstud töö klientide andmetes 

EMTAs kajastuvad ka teenuste raames töötamise töösuhted ja tulud (ka kaitstud töö kolmas etapp). 

EMTA andmetel on mingisugunegi töötamise kogemus 1243 PKT kliendil (vanim andmetes kajastuv 

töökogemus on algusega 1998. a). 

TABEL 20. PKT klientide jagunemine töösuhete arvu alusel 

Erinevaid 

töösuhteid 

Inimeste 

arv 

% PKT 

klientidest 

0 108 8 

1 206 15 

2 235 17 

3 193 14 
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Erinevaid 

töösuhteid 

Inimeste 

arv 

% PKT 

klientidest 

4 174 13 

5 148 11 

6 133 10 

7 76 6 

8 38 3 

9 14 1 

10 6 0 

11 6 0 

12 4 0 

13 1 0 

14 3 0 

15 1 0 

16 3 0 

18 1 0 

36 1 0 

 

Töösuhete katkestamise põhjused PKT klientide kohta leiab järgmisest tabelist. 

TABEL 21. PKT klientide jagunemine töösuhte lõpetamise põhjuse alusel 

Töösuhte lõpetamise põhjus Arv 
% 

töösuhetest 

Võlaõigusliku lepingu lõppemine 2459 51 

Tasuta töötamise lõppemine 898 19 

Tähtaja möödumine 841 18 

Poolte kokkuleppel 315 7 

Töötaja soovil 105 2 

Ülesütlemine katseajal 50 1 

Muud põhjused 38 1 

Terviseseisundi tõttu 22 0 

Töökohustuste rikkumine 14 0 

Koondamine  12 0 

Töötaja isikust tulenev põhjus  12 0 

Sobimatuse tõttu  8 0 

Töötajast tuleneval põhjusel 8 0 

Joobeseisundi tõttu 4 0 

Lõpetatud süsteemi poolt registriandmete 

alusel 
4 0 

Usaldamatuse tekitamine 2 0 

Töötaja surm 2 0 

Likvideerimine 1 0 

Oht elule ja tervisele 1 0 

Vargus, pettus 1 0 
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Töövõime hindamine 

Töövõime hindamise kohta oli meil võimalik vaadata andmeid nendel puhkudel, kui töövõime 

hindamine jäi perioodi 2016–2019. Kokku oli selliseid PKT kliente 380. Seega ei ole kõikide PKT klientide 

kohta ülevaadet, kuid valim on piisavalt suur, et siiski PKT klientide tausta kohta ühtteist järeldada. 

Tabelis 22 on näidatud töövõime perioodil 2016–2019 varaseimal hindamisel (osade klientide töövõimet 

on hinnatud mitu korda) määratud piirangud ja nende raskusastmed ning PKT klientide arv, kellele on 

piirang ja raskusaste määratud. 

TABEL 22. PKT klientide töövõime hindamisel määratud piirangud (% PKT klientidest, kellel on piirang ja 

vastav raskusaste määratud; vaadatud on kliente, kellel on töövõimehindamine tehtud perioodil 2016–

2019) 

 

Liiku-

mine 

Käeline 

tegevus 

Suhtle-

mine 

Enese-

hooldus 

Õppi-

mine 

Kohane-

mine 

Inim-

suhted 

Tegutsemispiiranguid ei 

tuvastatud 
62 82 84 88 10 12 16 

Kerge tegutsemispiirang 11 6 4 3 1 2 5 

Mõõdukas 

tegutsemispiirang 
15 8 6 4 25 31 30 

Raske tegutsemispiirang 11 4 4 3 51 42 44 

Täielik 

tegutsemispiirang 
2 0 2 1 12 12 4 

 

Tabel näitab, et nendel klientidel, kes on käinud perioodil 2016–2019 töövõime hindamisel, on pigem 

tuvastatud õppimise, kohanemise ja inimsuhete piiranguid ning vähem käelise tegevuse, suhtlemise ja 

enesehoolduse piiranguid. 

Tabel 23 näitab, kuidas jaotuvad PKT kliendid (kelle kohta on TVH andmed olemas) selle alusel, kui 

mitmeid erinevaid piiranguid on neil perioodil 2016–2019 varaseimal töövõime hindamisel tuvastatud. 

TABEL 23. Töövõime hindamisel tuvastatud piirangute arv 

Piirangute  
arv 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Kliente 12 5 22 189 89 42 17 4 

 

Kõige enam on neid kliente, kellele on määratud 3–4 piirangut, on ka olnud neid, kellel ühtegi piirangut 

pole tuvastatud, kuid kõigil neil on siiski määratud puuduv töövõime. 

Sellel, kui palju erinevaid teenuseid on kliendid saanud, ei ole tugevat seost sellega, kas neil on raskeid 

töötamise piiranguid või ei. Raske või täieliku piiranguga kliendid on saanud keskmiselt 8 teenust ja 

raskete piiranguteta kliendid 7,2 teenust. 

Järgmised joonised on näiteks, milliseid erinevaid teekondi võib klientidel PKT teenuse saamisel olla. 

Vaatame erinevate piirangutega ja piirangute raskusastmega kliente.
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Järgnevatel ajajoontel on näidatud valitud teenusesaajate ajajooni, mis 

näitavad liikumist SKA ja Töötukassa teenuste vahel. SKA teenustest ei ole 

joonise peal ühekordseid (põhiliselt nõustamisteenuseid), kuna nendele 

suunatakse inimest tavaliselt nii mitu korda, et joonis muutuks loetamatuks. 

Teave selliste teenuste saamise kohta on joonise all. 

 

Ajajoon 1 (rohelisega on Töötukassa teenused, sinisega SKA teenused, KT on oranž (katkestamine punane, lõpetamine kollane) 

 

 

Vaadeldav klient on meesterahvas, kellele on töövõime hindamisel märgitud 

raske piirang enesehooldusel ja liikumisel ja täielik piirang suhtlemisel ja 

kohanemisel. Ta saab praegu PKT teenust. Teisi teenuseid on ta perioodil 

(2013–2016) saanud vaid töötukassast. Kaitstud töö teenuse on ta ühel 

korral katki jätnud, sest teenuseosutaja lõpetas teenuse osutamise, poolteist 

aastat hiljem tuli ta aga uuesti keskusesse. 

  

Tööturukoolitus töötutele ja
tööotsijatele

Tööturukoolitus töötutele ja tööotsij
atele

I etapi algus
Tööalane rehabilitatsioon

II etapi algus

Töölesoidu toetus

Tööalane rehabilitatsioon (lõpp)

TO lopetas teenuse pakkumise

I etapi algus

II etapi algus

Töölesoidu toetus (lõpp)

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

12.2013 06.2014 12.2014 06.2015 12.2015 06.2016 12.2016 06.2017 12.2017 06.2018 12.2018 06.2019 12.2019



 

  

Kaitstud töö teenuse tulemuslikkuse vahehindamine ja 

rahvusvaheline võrdlus 

85 

 

Ajajoon 2 (rohelisega on Töötukassa teenused, sinisega SKA teenused, KT on oranž (katkestamine punane, lõpetamine kollane) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teine näide on palju pikema teenuste ajalooga inimesest. Sellele 

meesterahvale on kaitstud töö teenust määratud kolm korda ja ta on selle 

ka kolm korda katkestanud. Kahel korral on olnud põhjuseks, et 

teenuseosutaja on lõpetanud teenuse osutamise ja ühel korral, et klient ei 

soovinud oma teenuseosutaja juures jätkata. See PKT klient on saanud väga 

erinevaid teenuseid nii töötukassast kui SKAst nii enne kaitstud tööle 

suundumist, pärast seda kui ka selle ajal. Lisaks joonisel kujutatud teenustele 

on ta saanud füsioterapeudi individuaalteenust 9 korral, psühholoogi 

individuaalteenust 11 korral ja sotsiaaltöötaja individuaalteenust 8 korral. 

Töövõime hindamisel on kliendil märgitud raske või täielik piirang peaaegu 

igas kategoorias (ainus erand on enesehooldus, milles piirangut pole 

märgitud).

  

Ööpaevaringne majutusteenus

Ööpaevaringne majutusteenus (lõpp)

Individuaalne rakendumine

Tööpraktika

Tööpraktika (lõpp)

Individuaalne rakendumine (lõpp)

Tugiisikuga töötamine

Rehvaj hindamine

Rehvaj hindamine (lõpp)

Töötamise toetamine

Tugiisikuga töötamine (lõpp) Töötamise toetamine
(lõpp)

I etapi algus

TO lõpetas teenuse pakkumise

Töötamise toetamine

Töötamise toetamine (lõpp)

I etapi algus

Tegevusterapeudi individuaalteenus

Ei soovi selle TO juures jätkata

Tegevusterapeudi individua
alteenus (lõpp)

II etapi algus

Igapäevaelu toetamine

TO lõpetas teenuse
pakkumise

Sotsreh vajaduse hindamine

Sotsreh vajaduse hindamine (lõpp)

Toetatud elamine

Psüühilise erivajaduse hindamine

Psüühilise erivajaduse hindamine (lõpp)

Igapäevaelu toetamine (lõpp)

Toetatud elamine (lõpp)

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Ajajoon 3 (rohelisega on Töötukassa teenused, sinisega SKA teenused, KT on oranž (katkestamine punane, lõpetamine kollane) 

 

Selle ajajoon on sõltuvusprobleemiga inimesest. Ta on käinud tööharjutusel 

ja saanud sõltuvusnõustamist ning pärast umbes aastast pausi suunati ta 

kaitstud tööle, kus TO ta teenuseks sobimatuks hindas (põhjus on teadmata). 

Sellel kliendil on töövõimet hinnatud kaks korda, esimesel hindamisel 

tuvastati mõõdukas liikumise piirang, teisel hindamisel ka mõõdukad või 

rasked suhtlemise, kohanemise ja liikumispiirangud ning kerge käelise 

tegevuse piirang.

 

  

Tööharjutus

Tööharjutus (lõpp)

Sõltuvusnõustamine

Sõltuvusnõustamine (lõpp)

I etapi algus

TO hindas teenusele sobimatuks
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

01.01.2017 01.07.2017 01.01.2018 01.07.2018 01.01.2019
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Ajajoon 4 (rohelisega on Töötukassa teenused, sinisega SKA teenused, KT on oranž (katkestamine punane, lõpetamine kollane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selle kliendi töövõime hinnati puuduvaks 2017. aasta lõpus ja siis läks 

rohkem kui aasta, enne kui talle mõni teenus määrati. Esimesest teenusest 

kaitstud töö määramiseni kulus pool aastat. Teisi teenuseid on ta saanud 

ainult SKAst (vähemalt kuni 6 aastat enne PKT teenuse määramist). Esmalt 

hinnati ära tema sotsiaalse rehabilitatsiooni vajadus, seejärel sai ta mitmeid 

lühiajalisi teenuseid (psühholoogi, tegevusterapeudi ja sotsiaaltöötaja 

teenused). Tal on töövõimehindamisel tuvastatud kaks piirangut, kuid 

mõlemad on täielikult tegevust piiravad. 

 

  

Sotsreh vajaduse hindamine (lõpp)

Sotsreh vajaduse hindamine

Psühholoogi individuaalteenus (lõpp)

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus (lõpp)

Tegevusterapeudi individuaalteenus (lõpp)

Tegevusterapeudi individuaalteenus

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus

Psühholoogi individuaalteenus

Tegevusterapeudi grupiteenus (lõp
p)

Tegevusterapeudi grupiteenus

I etapi algus

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

11.2018 02.2019 05.2019 08.2019
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Ajajoon 5 (rohelisega on Töötukassa teenused, sinisega SKA teenused, KT on oranž (katkestamine punane, lõpetamine kollane) 

  

Tööharjutus

Tööharjutus
(lõpp)

Karjäärinõustamine

Karjäärinõusta
mine (lõpp)

Individuaalne
rakendumine

Proovitöö

Proovitöö (lõpp)

Võlanõustamine

Tööpraktika

Võlanõustamine (lõpp)

Tööintervjuul abistamise teenus

Tööintervjuul abistamise
teenus (lõpp)

Tööpraktika (lõpp)

Rehvaj hindamine

Ööpäevaringne majutusteenus

Ööpäevaringne majutusteenus (lõpp)

Rehvaj hindamine (lõpp)

Toetatud elamine

Tööintervjuul abistamise teenus

Tööintervjuul abista
mise teenus (lõpp)

Tööharjutus

Sõidukulude
hüvitamine

Sõidukulude hüvita
mine (lõpp)

Proovitöö

Proovitöö (lõpp)

Individuaalne raken
dumine (lõpp)

Tööharjutus (lõpp)

I etapi algus

TO andis hinnangu, et teenus ei sobi

Tööharjutus

Tööharjutus (lõpp)

Tööturukoolitus töötutele
ja tööotsijatele

Tööturukoolitus töötutele ja
tööotsijatele (lõpp)

Proovitöö

Proovitöö (lõpp)

Töötamise toetamine

Minu esimene töökoht

Minu esimene töökoht (lõpp)

Proovitöö

Proovitöö (lõpp)

Töötamise toetamine (lõpp)

Toetatud elamine (lõpp)
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Viimane näide on jällegi üsna pikast teekonnast, millel PKT teenuse klient on saanud mitmekülgseid 

teenuseid, eelkõige Töötukassast. Lisaks joonisel toodud teenustele on klient perioodil 2013–2019 

saanud veel kahel korral psühholoogi individuaalteenust, kahel korral sotsiaaltöötaja individuaalteenust 

ja ühel korral sotsiaaltöötaja grupiteenust. PKT teenust sai klient üsna lühikest aega, sest TO andis 

hinnangu, et kliendile see teenus ei sobi (põhjus teadmata). Pärast PKT-d on klient saanud veel mitu 

Töötukassa teenust ja ka töötamise toetamise ning toetatud elamise teenust. Kliendi töövõimet on 

hinnatud kahel korral, esimesel korral tuvastati mitmeid piiranguid, kuid määratud raskusastmed olid 

kerged või mõõdukad, teisel hindamisel märgiti kliendile raske õppimise ja inimsuhete piirang ning 

kerge või mõõdukas piirang teistes kategooriates (va liikumisega seotud kategooriad). 

Kokkuvõtteks võib öelda, et PKT klientidel ei ole tüüpilisi teekondi. See, kui palju teenuseid on varem 

saadud, on väga varieeruv. Harv ei ole ka see, kui liigutakse SKA ja Töötukassa vahet ning saadakse 

teenuseid paralleelselt või järjestikku. Sealjuures ei joonistu välja kindlat teenuste saamise järjekorda. 

Teekonnad on indiviidide ja probleemide põhised. 

5.2 Lühiajaline kaitstud töö 

Selles analüüsis on vaatluse all teenusel osalemised, mis algasid kuni september 2019 (k.a). Kokku on 

680 osalenut. 15 inimest on saanud LKT-d mitu korda (rohkem kui kaks korda pole keegi teenust 

saanud). Teenuse on katkestanud 385 inimest (aga 435 korda, sest osa inimesi on katkestanud ka mitu 

korda), lõpetanud 139 inimest, teenuse järel otse tööle suundus 42 inimest (enne kaitstud töö etappide 

läbimist) ja praegu saab teenust (2019. a detsembri seisuga) 121 inimest.  

Teenuse katkestajate osakaal on väga suur, nagu ka PKT puhul. Teenuse katkestamise ametlikud 

põhjused on toodud joonisel 4. 
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JOONIS 4. LKT katkestamise ametlikud põhjused 

Kõige levinum põhjus, miks LKT teenuse kliendid teenuse katkestavad tuleneb tervisest (25% 

katkestajatest), samuti lahkuti palju omal soovil ja ka teenuseosutaja on sageli leidnud, et klient siiski ei 

sobi teenust saama. 29 inimest (7% katkestajatest) on teenuse pidanud katkestama põhjusel, et nad ei 

leidnud tööd, mis on vajalik kolmanda etapi läbimiseks. 

LKT etapid 

LKT klientidest veidi vähem kui pooled (274 inimest) on jõudnud kolmandasse etappi ehk töötanud 

avatud tööturul. Nendest katkestas 86 inimest, lõpetas 134 inimest ja 54 inimest saab veel teenust. 

Katkestajatest 10 läksid uuesti keskusesse, neist omakorda 2 läbis teenuse perioodi, 2 katkestas ja 

ülejäänud saavad veel teenust.  
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JOONIS 5. Põhilised III etapi katkestamise põhjused 

Kõige tavalisem põhjus, miks kolmas etapp katkestatakse, on see, et ei leita tööd. Või katkestab tervise 

tõttu. Neljal juhul on teenuseosutaja kolmandas etapis klienti siiski teenuse jaoks sobimatuks pidanud. 

10% LKT klientidest, kes ei saa praegu teenust, on saanud teenust vähem kui pool kuud. Umbes sama 

paljud on teenust saanud kuu aega. 50% klientidest on teenust saanud vähem kui 5 kuud. 8 kuud või 

rohkem on teenust saanud vaid 20% klientidest (kes praegu ei saa teenust). 

Nendest 42st, kes keskuses käimise ajal töö leidsid ilma, et nad teenuse etappe läbiks, said 90% teenust 

2 kuud või vähem ja 50% sai teenust vähem kui kuu aega. 

LKT saajate haridustase 

38% LKT saajatest on põhiharidusega. Kõrgharidusega on 4% (26 inimest) ja kutseharidusega 30% (203 

inimest). Algharidusega on 46 inimest. 
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JOONIS 6. LKT klientide jaotus haridustasemete kaupa 

Programmi läbimise mõttes edukad (lõpetanud) kliendid ei eristu teistest oma haridustaseme poolest.  

 

JOONIS 7. III etappi jõudnud klientide jaotus haridustasemete kaupa  
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Töötamine EMTA andmete põhjal 

Töötukassa andmetel oli enne teenuse saamist töötamise kogemus 538 (79%) LKT teenuse saajal. Vaid 

igal viiendal seda polnud. 

Vaatasime LKT klientide töötamise ajalugu ka EMTA andmete põhjal (2019. a lõpu seisuga, vanim 

andmetes kajastuv töösuhe on aastast 1997). Andmestikus on märgitud nii pikaajalised töösuhted kui 

ka päeva või paar kestnud tööotsad. Nagu ka PKT puhul, teeb EMTA andmete analüüsimise keeruliseks 

see, et ka teenusel osalemine kajastub töötamisena. 

EMTA andmetel on töötanud (k.a nii enne kui pärast kaitstud tööl käimist) kokku 580 klienti. Enamikul 

neist on olnud üks või kaks töösuhet (tabel 24). 

TABEL 24. LKT klientide jagunemine töösuhete arvu alusel 

Töösuhete 

arv 

Inimeste 

arv 

1 165 

2 158 

3 109 

4 59 

5 39 

6 24 

7 8 

8 5 

9 4 

12 2 

14 2 

16 2 

18 1 

23 1 

65 1 

Kõige rohkem on kaitstud töö kliendi kohta EMTAs 65 kannet. Selgema pildi saab aga siis, kui vaadata 

töösuhete kestust (kõigi töösuhete peale kokku). 

10% tööl käinud klientidest on teinud seda kokku neli kuud või vähem. 50% on töötanud vähemalt aasta 

ja ainult 10% on töötanud rohkem kui 3,5 aastat. Seega on paljudel LKT klientidel töökogemus olemas, 

kuid enamasti on tegemist lühiajaliste tööotsadega või teenuste tõttu tekkiva töötamise kannetega. 

Töökogemust võiks eeldada ka seetõttu, et keskmine LKT kliendi vanus on 41 aastat (järgmine tabel). 

TABEL 25. LKT klientide vanuse kvintiilid 

20% 40% 60% 80% 

28 37 46 55 
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Töösuhete lõpetamise ametlikud EMTAs märgitud põhjused on esitatud järgmises tabelis. 

TABEL 26. LKT klientide jagunemine töösuhte lõpetamise põhjuste kaupa 

Töösuhte lõpetamise põhjus Arv 

Tähtaja möödumine 513 

Võlaõigusliku lepingu lõppemine 504 

Poolte kokkuleppel 202 

Töötaja soovil 186 

Tasuta töötamise lõppemine 67 

Ülesütlemine katseajal 56 

Muud põhjused 50 

Töökohustuste rikkumine 30 

Terviseseisundi tõttu 29 

Töötaja isikust tulenev põhjus  24 

Koondamine  14 

Sobimatuse tõttu  9 

Töötajast tuleneval põhjusel 6 

Joobeseisundi tõttu 3 

Oht elule ja tervisele 3 

Vargus, pettus 2 

Likvideerimine 2 

Mõjuval põhjusel 2 

Lõpetatud süsteemi poolt registriandmete 

alusel 
1 

Usaldamatuse tekitamine 1 

Pankrot 1 

 

SKA teenused 

346 LKT klienti (51%) on saanud perioodil 2013–2019 mõnda teenust SKAst.  

28% LKT klientidele on tehtud SKAs rehabilitatsioonivajaduse hindamist ja rehabilitatsiooni planeerimist. 

Umbes sama paljud on saanud igapäevaelu toetamise teenust. Palju on käidud ka sotsiaaltöötaja ja 

psühholoogi juures ning teenustest on sagedamad veel töötamise toetamine (16% on seda teenust 

saanud), toetatud elamine (14%) ja ööpäevaringne majutusteenus (12%). 

TABEL 27. SKAst saadud erinevad teenused (perioodil 2013–2019, LKT kliendid) 

Teenus 

LKTl 

osalejatest 

saanud 

% 

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja 

rehabilitatsiooni planeerimine 
191 28 

Igapäevaelu toetamine 187 28 

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 136 20 

Psühholoogi individuaalteenus 135 20 

Töötamise toetamine 109 16 

Füsioterapeudi individuaalteenus 108 16 

Toetatud elamine 92 14 
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Teenus 

LKTl 

osalejatest 

saanud 

% 

Ööpäevaringne majutusteenus 80 12 

Tegevusterapeudi individuaalteenus 71 10 

Tööealise sotsiaalse rehabilitatsiooni 

vajaduse hindamine 
71 10 

Tööealise psüühilise erivajaduse hindamine 62 9 

Füsioterapeudi grupiteenus 52 8 

Ööpäevaringne erihooldus 48 7 

Kogukonnas elamine 44 6 

Eripedagoogi individuaalteenus 33 5 

Sotsiaaltöötaja grupiteenus 32 5 

Psühholoogi grupiteenus 25 4 

Logopeedi individuaalteenus 22 3 

Loovterapeudi individuaalteenus 22 3 

Sõidukulude hüvitamine 18 3 

Tegevusterapeudi grupiteenus 18 3 

Õe individuaalteenus 15 2 

Arsti individuaalteenus 12 2 

Kogemusnõustaja individuaalteenus 8 1 

Ööpäevaringne erihooldus kohtumääruse 

alusel 
6 1 

Kogemusnõustaja grupiteenus 5 1 

Eripedagoogi grupiteenus 3 0 

Loovterapeudi grupiteenus 3 0 

Õe grupiteenus 3 0 

Rohelise värviga = lühiajaline või ühekordne teenus, kollane = toetus, valge = pikem teenus. 

 

23% LKT klientidest on saanud SKAst 1–3 teenust, 15% 4–6 teenust ja 12% on saanud rohkem kui 6 

teenust. Kõige rohkem on saadud 20 erinevat SKA teenust. Tabelis ei ole arvestatud sellega, et üht ja 

sama teenust võidakse määrata korduvalt. 

TABEL 28. SKAst saadud erinevate teenuste hulk (perioodil 2013–2019, LKT kliendid) 

Erinevaid 

teenuseid 

SKAs 

Inimeste 

arv 

% LKT 

klientidest 

0 334 49 

1 62 9 

2 51 8 

3 43 6 

4 37 5 

5 38 6 

6 26 4 

7 23 3 

8 18 3 

9 13 2 
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Erinevaid 

teenuseid 

SKAs 

Inimeste 

arv 

% LKT 

klientidest 

10 14 2 

11 6 1 

12 8 1 

13 3 0 

14 1 0 

15 2 0 

20 1 0 

 

58% LKT lõpetanutest said perioodil 2013–2019 mõnda SKA teenust. LKT edukalt lõpetamisel ja SKAst 

saadud teenuste arvu vahel ei ole seost. 

TABEL 29. SKAst saadud erinevate teenuste arv, teenuse lõpetanud LKT kliendid 

Erinevaid 

teenuseid 

SKAs 

Inimeste 

arv 

% LKT 

klientidest 

0 58 42 

1 22 16 

2 13 9 

3 11 8 

4 6 4 

5 7 5 

6 3 2 

7 1 1 

8 4 3 

9 3 2 

10 6 4 

11 3 2 

13 2 1 

 

Töötukassa teenused 

Töötukassast sai teisi teenuseid peale LKT (perioodil 2013–2019) 594 LKT klienti ehk 87%. 
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TABEL 30. Töötukassast saadud erinevad teenused (perioodil 2013–2019, LKT kliendid) 

Teenuse nimi Saanute arv 
% LKT 

klientidest 

Karjäärinõustamine 297 44 

Tööotsingu töötuba 243 36 

Tööturukoolitus töötutele ja tööotsijatele (sh kutseeksam) 188 28 

Tööharjutus 184 27 

Palgatoetus 163 24 

Tööalane rehabilitatsioon  155 23 

Proovitöö 151 22 

Tööpraktika 141 21 

Psühholoogiline nõustamine 96 14 

Tööklubi 93 14 

Võlanõustamine 72 11 

Tugiisikuga töötamine 62 9 

Vabatahtlik töö 55 8 

Individuaalne rakendumine 50 7 

Karjäärinõustamine töötavatele ja mitteaktiivsetele 50 7 

Kogemusnõustamine  24 4 

Sõltuvusnõustamine 22 3 

Tööintervjuul abistamise teenus 16 2 

Töökoha loomise toetus 15 2 

Töölesõidu toetus 15 2 

Minu esimene töökoht  14 2 

Tasemeõppes osalemise toetus  13 2 

Avalik töö 12 2 

Karjääriinfo vahendamine  12 2 

Mobiilsustoetus 11 2 

Tööturukoolitus koolituskaardiga töötavatele 5 1 

Tehnilise abivahendi andmine  3 0 

Hooldusteenus 1 0 

Talgutöö  1 0 

Muu teenus 7 1 

 

44% LKT klientidest on saanud karjäärinõustamist, märkimisväärne osa on käinud ka tööotsingu töötoas 

ning tööturukoolitusel töötutele ja tööotsijatele. Pikematest teenustest on sagedamad tööharjutus, 

tööalane rehabilitatsioon, proovitöö ja tööpraktika. Tabel 31 näitab, mitu erinevat teenust keskmiselt 

LKT kliendid on perioodil 2013–2019 Töötukassast saanud. 

TABEL 31. Töötukassast saadud erinevate teenust hulk (LKT kliendid, perioodil 2013–2019) 

Erinevaid 

teenuseid 

TKst 

Inimeste 

arv 

% LKT 

klientidest 

0 86 13 

1 100 15 

2 110 16 
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Erinevaid 

teenuseid 

TKst 

Inimeste 

arv 

% LKT 

klientidest 

3 122 18 

4 76 11 

5 68 10 

6 42 6 

7 40 6 

8 21 3 

9 11 2 

10 3 0 

13 1 0 

 

Tabel näitab, et pooled LKT klientidest on Töötukassast saanud 1–3 erinevat teenust, 27% on saanud 4–

6 teenust ja 11% on saanud rohkem kui 6 erinevat teenust. Silmas tuleb pidada aga seda, et tabel 

kajastab iga teenust vaid korra. Tegelikkuses saadakse teatud teenuseid sageli mitmeid kordi. 

TABEL 32. SKAst ja Töötukassast saadud erinevate teenuste arv (LKT kliendid, periood 2013–2019) 

Erinevaid 

teenuseid 

SKAst + 

TKst 

Inimeste 

arv 

% LKT 

klientidest 

0 21 3 

1 50 7 

2 79 12 

3 87 13 

4 81 12 

5 79 12 

6 58 9 

7 62 9 

8 43 6 

9 23 3 

10 19 3 

11 15 2 

12 16 2 

13 16 2 

14 8 1 

15 4 1 

16 7 1 

17 3 0 

18 4 1 

19 2 0 

20 2 0 

24 1 0 
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Töövõime hindamine 

LKT klientide töövõimet oli võimalik põhjalikumalt analüüsida, sest LKT klientidest 576 (85%) on 

töövõime hindamine tehtud perioodil 2016–2019. Järgnev tabel näitab, millised tegutsemispiirangud 

enamasti LKT klientidel on. 

TABEL 33. LKT klientide töövõime hindamisel tuvastatud piirangud ja nende raskusastmed 

  
Liiku-

mine 

Käeline 

tegevus 

Suhtle-

mine 

Enese-

hooldus 

Õppi-

mine 

Kohane-

mine 

Inim-

suhted 

Tegutsemispiiranguid ei 

tuvastatud 
56 80 90 86 20 24 24 

Kerge tegutsemispiirang 10 7 4 5 5 4 10 

Mõõdukas tegutsemispiirang 25 11 4 5 44 47 40 

Raske tegutsemispiirang 9 2 1 3 28 20 24 

Täielik tegutsemispiirang 1 0 1 0 3 4 2 

 

76% nendest LKT klientidest, kelle töövõimet on hinnatud perioodil 2016–2019, on mõõdukas, raske või 

täielik õppimise piirang ning 71% mõõdukas raske või täielik kohanemise piirang. Palju on veel neid, 

kellel on tuvastatud inimsuhetega toimetulemise piirang. Teisi täielikke piiranguid on tuvastatud vähem. 

Raske tegutsemispiirang on klientidel märgitud samuti eelkõige õppimisele, aga ka kohanemisele ja 

inimsuhetega toimetulekule. Kõige vähem on tuvastatud suhtlemise ja enesehoolduse piirangut. 

Piirangute osas on kõige suurem erinevus LKT ja PKT klientide vahel see, et LKT klientide seas on 

selgelt rohkem neid, kellel on ka liikumise piirang. Erinevus kahe teenuse sihtgrupi vahel ei ole aga 

töövõime hindamise andmetel väga suur. 

TABEL 34. LKT klientidel hinnatud erinevate piirangute arv 

Piirangute 

arv 
Kliente 

0* 7 

1 33 

2 87 

3 263 

4 110 

5 52 

6 19 

7 5 

*Tegemist on kas erijuhu või lihtsustatud hindamisega 

LKT klientidel on kõige sagedamini tuvastatud 3–4 erinevat piirangut.  

Raske või täieliku piiranguga inimesed (sellise hinnangu on saanud vähemalt ühel TVH-l) on keskmiselt 

veidi rohkem teenuseid saanud – keskmine saadud teenuste arv (Töötukassa ja SKA) on 6, samas kui 

klientidele, kellel raskeid või täielikke piiranguid pole hinnatud, on see 4,6. 

Järgnevalt vaatame lähemalt ka LKT teenuste klientide teekondi teenuste vahel. 
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Ajajoon 6 (rohelisega on Töötukassa teenused, sinisega SKA teenused, KT on oranž (katkestamine punane, lõpetamine kollane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimene näide LKT kliendi teekonnast teenuste vahel on kliendi kohta, 

kellel on tuvastatud piirang igas kategoorias, sh raske õppimise piirang. 

Klient on olnud teenuste süsteemis juba mõnda aega ja saanud mitmeid 

teenuseid nii SKAst kui Töötukassast. Ehkki kliendil on väga mitmeid 

töötamise piiranguid, on ta siiski teenuse edukalt lõpetanud. Teenustel 

saamise ajalugu näitab, et ta on pärast LKT lõpetamist veel SKAst mitmeid 

teenuseid saanud. Tema töövõime hinnati 2017. aastal puuduvaks. Lisaks 

joonisel toodud teenustele, on see klient saanud mitmel korral veel 

sotsiaaltöötaja, füsioterapeudi, eripedagoogi, psühholoogi ja 

tegevusterapeudi individuaalteenuseid. 

  

Tugiisikuga töötamine

Tugiisikuga töötamine (lõpp)

Rehvaj hindamine

Rehvaj hindamine (lõpp)

Tugiisikuga töötamine

Tugiisikuga töötamine (lõpp)

Igapäevaelu toetamine

Töötamise toetamine

Töötamise toetamine

Toetatud elamine

Tööpraktika

Tööpraktika (lõpp)

I etapi algus

Toetatud elamine (lõpp)

Toetatud elamine

II etapi algus

III etapi algus

Palgatoetus

Lõpetas teenuse

Palgatoetus (lõpp)

Igapäevaelu toetamine (lõpp)

Igapäevaelu toetamine

Töötamise toetamine (lõpp)

Töötamise toetamine

Sotsrehvaj hindamine

Sotsrehvaj hindamine (lõpp)

Toetatud elamine (lõpp)

Toetatud elamine

Igapäevaelu toetamine (lõpp)

Toetatud elamine (lõpp)

Töötamise toetamine (lõpp)

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

02.2013 02.2016 02.2019 02.2022
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Ajajoon 7 (rohelisega on Töötukassa teenused, sinisega SKA teenused, KT on oranž (katkestamine punane, lõpetamine kollane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teise näitena välja toodud kliendi teekond on lühem ja möödunud vaid 

ühes asutuses. Enne LKT teenuse määramist sai ta Töötukassast 

kogemusnõustamist, karjäärinõustamist ja osales ka töörehabilitatsioonis. 

Seda teenust on ta saanud ka LKT teenuse ajal. Kaitstud tööl jõudis ta II 

etappi ja jättis selle teadmata põhjustel pooleli. Selle kliendi töövõimet on 

hinnatud kolmel korral. Esimesel ja teisel korral tuvastati tal raske 

liikumispiirang, teisel korral lisaks veel kerge suhtlemispiirang, viimasel 

töövõimehindamisel (2019. a) kliendil aga piiranguid enam ei tuvastatud. 

Kõigil kolmel korral hinnati kliendi töövõime osaliseks.

 

  

Kogemusnõustamine

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine (lõpp)

Kogemusnõustamine (lõpp)

Tööalane rehabilitatsioon
I etapi algus

Tööalane rehabilitatsioon (lõpp)

II etapi algus

Tööalane rehabilitatsioon

Katkestas teadmata põhjusel

Tööalane rehabilitatsioon (lõpp)-6

-4

-2

0

2

4

6

8

04.2017 10.2017 04.2018 10.2018 04.2019
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Ajajoon 8 (rohelisega on Töötukassa teenused, sinisega SKA teenused, KT on oranž (katkestamine punane, lõpetamine kollane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmas teenustel käimise ajajoone näidis on inimesest, kellel on tuvastatud 

täielik kohanemise piirang ja raske õppimise ja inimsuhetega 

toimetulemise piirang. Klient on saanud mitmeid teenuseid SKAst, sh 

igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenuseid. Samuti veel mitmeid 

lühemaid teenuseid. Joonisel märgitutest on puudu veel psühholoogi ja 

sotsiaaltöötaja individuaalteenused, millel ta on käinud mitmeid kordi. 

Klient töötas kaitstud töö keskuses väga lühikest aega, sest teenuseosutaja 

hindas ta kiiresti ebasobivaks. Teenuse katkestamise järel sai ta üle 

pooleteise aasta ainult igapäevaelu toetamise teenust. Seejärel määrati 

talle lisaks veel toetatud elamise teenus. Kliendi töövõime on pärast LKT 

teenust hinnatud ümber puuduvaks.

 

 

  

Füsioterapeudi individuaalteenus

Füsioterapeudi individuaalteenus 
(lõpp)

Igapäevaelu toetamine

Rehvaj hindamine

Rehvaj hindamine (lõpp)

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine (lõpp)

Vabatahtlik töö

Vabatahtlik töö (lõpp)

I etapi algus

Ei sobi TO hinnangul teenusele

Rehvaj hindamine

Rehvaj hindamine (lõpp)

Toetatud elamine

Toetatud elamine (lõpp)

Igapäevaelu toetamine (lõpp)

-6

-4

-2

0

2

4

6

07.2013 07.2014 07.2015 07.2016 07.2017 07.2018 07.2019
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Ajajoon 9 (rohelisega on Töötukassa teenused, sinisega SKA teenused, KT on oranž (katkestamine punane, lõpetamine kollane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine (lõpp)

Tööklubi

Tööklubi (lõpp)

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine (lõpp)

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine (lõpp)

I etapi algus

Tööotsingu töötuba

Tööotsingu töötuba (lõpp)

II etapi algus

Ei soovinud enam teenust

Tööturukoolitus töötutele ja tööotsijatele

Tööturukoolitus töötutele ja tööotsijatele (lõpp)

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine (lõpp)

Tööotsingu töötuba

Tööotsingu töötuba (lõpp)

Tööturukoolitus töötutele
ja tööotsijatele

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogiline nõustamine (lõpp)

Tööturukoolitus töötutele
ja tööotsijatele (lõpp)

Tööklubi

Psühholoogiline nõustamine

Tööklubi (lõpp)

Võlanõustamine

Psühholoogiline nõustamine (lõpp)

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine (lõpp)

Võlanõustamine (lõpp)

Tööharjutus

Tööharjutus (lõpp)

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

07.2016 01.2017 07.2017 01.2018 07.2018 01.2019 07.2019
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See klient on saanud palju ja mitmekesiseid teenuseid, aga ainult Töötukassast. Enne LKT-d käis ta 

karjäärinõustamistel ja tööklubis, mis on mõlemad lühiajalised n-ö ühekordsed teenused. Kaitstud töö ajal 

käis ta ka korra tööotsingu töötoas. LKT-l jõudis ta II etappi, aga katkestas teenuse u 9 kuud pärast teenuse 

määramist. Pärast LKT teenust on ta saanud veel teisi Töötukassa teenuseid, aga need on kõik lühiajalised. 

Kliendil on töövõime hindamisel tuvastatud kõik töötamise piirangud mõõduka raskusastmega. Raske 

piirang on vaid liikumise tõttu. 

LKT teenusesaajate ajajoonte analüüs annab sama pildi, mis PKT klientide puhul – ajajoontel ei ole selget 

ühisosa. Väga paljud kliendid on saanud teenuseid nii SKAst kui Töötukassast, paljud seetõttu, et nende 

töövõime on hinnatud vahepeal puuduvaks. Siiski ei joonistu ei SKA ega Töötukassa teenustest välja „edu 

valemit“ või isegi seda, milline on enam levinud teenuste saamise järjekord. 

5.3 Kokkuvõte 

PKT ja LKT teenuste analüüsist selgub, et teenuse kitsaskohad võivad peituda töövõime hindamise 

protsessis ja teenuste korralduse ning osutamise viisides. 

Töövõime hindamise kitsaskohti väljendab see, et PKT ja LKT klientide töövõime piirangute muster on 

väga sarnane, mõlema teenuse rühma eripäraks on eelkõige õppimise, kohanemise ja inimsuhetega 

toimetuleku piirangud. Need on aga väga olulised piirangud seoses töö tegemisega. PKT klientide seas 

on küll rohkem neid, kellel on need piirangud raskemad (ilmselt vaimupuude tõttu), LKT klientide seas on 

veidi sagedasemad liikumise piirangud. Kaitstud töö teenuse osutajate arvates ja EMTA andmete järgi 

kimbutab LKT teenuse kliente sageli lisaks piirangutele töövõimes töömotivatsiooni puudus211 (kliendil 

pole kavatsust tööle minna, aga ta n-ö mängib kaasa). Seda on aga tööpraktikat nägemata keeruline 

hinnata ja ka hindamise dokumentidest välja lugeda. 

Teenuse korralduse probleeme näitab ka see, et sarnases vormis osutatavate PKT ja LKT teenuste 

katkestamise määrad on olenemata erinevatest põhjustest väga suured – LKT klient, kelle suuted on 

paremad, võiks ju teoreetiliselt teenusel paremini vastu pidada. PKT teenuse klientidest katkestab 60%, 

LKT teenuse klientidest 57%. Esimesest jõuab tööturule 2%, teisest suudab III etapi lõpuni käia iga viies. 

See, et suur osa LKT klientidest jõuab tööle teenuseosutajatest sõltumatutel põhjustel (6% teeb seda enne 

etappide läbimist), näitab, et sellele inimesele oleks võinud määrata ka mõne muu teenuse. See, et 

töökeskusesse ei jõua kohale 14% PKT teenuse taotlejatest, võib näidata, et PKT teenus on määratud 

inimestele, kellel polegi teenuse saamiseks huvi või et teenusel on järjekorrad, mille järel ootamise käigus 

huvi väheneb. Et taotlus jäetakse väga harva rahuldamata, tundub, et PKT teenust on määratud praktiliselt 

kõigile kvalifitseeruvatele inimestele, kellel ehk ka samal ajal muud tuge pole, mitte selleks tegelikult 

motiveeritutele potensiaalsetele klientidele. Näiteks 39% PKT teenuse katkestajatest (31% LKT näitel) 

lahkus teenuselt seetõttu, et teenuseosutaja hindas nad sobimatuks või ei soovinud nad ise enam teenust 

saada. See tähendab, et teenusele eelnev hindamine ja juhtumikorraldaja tegevus ei aita kaasa sellele, et 

teenus määrataks inimestele, kes tahavad ja suudavad nendel tingimustel tööd teha. Põhjus võib peituda 

muidugi ka teenuse tegevustes, mis mingil põhjusel ei toeta kliendi jätkamist ja klientide tervislikus 

seisundis (LKT) ja sotsiaalses toimetulekus (PKT). 

                                                   
211 EMTA andmetel ei ole LKT teenuse klientide töösuhete lõpetamisel määravad tervislikud põhjused määravad, vaid lepingute 

lõppemine ja mõlema nii töötaja kui tööandja soovimatus jätkata. 



 

  

Kaitstud töö teenuse tulemuslikkuse vahehindamine ja 

rahvusvaheline võrdlus 

105 

Teenusekorralduslikke kitsaskohti näitab ka see, et 27% PKT teenuse katkestajatest jäi kõrvale põhjusel, 

et teenuseosutaja lõpetas teenuse osutamise (hangete periood on üks aasta, praegu kaks). Raske puudega 

inimestel on keeruline harjuda ümber uue koha ja inimestega, kui tema töökeskus suletakse. Neist vaid 

iga viies püüab uuesti keskusesse proovima tulla. 

SKA ja Töötukassa teenuste saajate teekonnad teenuste vahel on tugevalt lõimunud. PKT teenuse 

saajatest enamik (93%) on saanud SKAst ka teisi teenuseid (sageli rehabilitatsioonivajaduse hindamist, 

igapäevaelu toetamist, sotsiaaltöötaja individuaalteenust jms), 38% Töötukassast (tavaliselt 

karjäärinõustamist ja töörehabilitatsiooni). LKT teenuste saajatest on Töötukassast teisi teenuseid saanud 

87% (eeskätt karjäärinõustamine, tööotsingu töötuba jms), pooled on saanud ka mõnd SKA teenust 

(samuti rehabilitatsioonivajaduse hindamist, igapäevaelu toetamist jms, sotsiaaltöötaja individuaalteenust 

jms). Ehk teenuste kasutuse üldpilt ei erista SKA ja Töötukassa kaitstud töö kliente märkimisväärselt. 

PKT teenuse kohta on küsitud, kas seda võiks osutada inimestele, kes ei saa SKA teenuseid, mille osutajate 

juurest PKT teenuse osutajad tavaliselt omale kliente kutsuvad. Nähtub, et vaid 3% PKT klientidest pole 

enne PKT-d ühtki teist SKA teenust saanud. Seda, et PKT teenuse vajajad võivad jääda n-ö kaotsi, näitab 

ka see, et töövõime puuduvaks hindamise ja SKA teenuse määramise vaheline periood on pikem kui 

Töötukassal. Töötukassa teenuste ja inimese abivajaduse raskusastme vahel on märgata tugevamat seost 

kui SKAl, kus raskemate piirangutega ei kaasne rohkem teenuseid. 

Sageli paistab, et enne LKT või PKT teenuse saamist on kliendile määratud tööturuteenuseid, mis on 

mõeldud võimekamatele inimestele (mis on loogiline, sest kaitstud töö peab olema n-ö viimane õlekõrs). 

Samas võivad n-ö võimekamad tööturuteenused PKT ja LKT teenuste katkestamisele ka järgneda. Seda, 

kas selline teenustevaheline teekond väljendab kliendi individuaalset või hoopis juhuslikku kohtlemist, ei 

ole võimalik nende andmete põhjal öelda (statistiliselt mõtestatavaid teekondi ei joonistunud analüüsil 

välja). Teekonda võib kujundada ka inimese enda olukorra muutumine. Ka seda ei saa statistilise analüüsi 

põhjal öelda, et SKA või Töötukassa teised toetavad teenused oleks PKT ja LKT teenuse edule kaasa 

aidanud. 

Teenuste ja EMTA andmete analüüs näitab, et Töötukassa ja SKA teenuste korraldust saab teenusesaajale 

sujuvamaks ja vähem katkendlikuks muuta. Kaaluda tasub ka seda, et inimesele saaks ühest kohast talle 

vajalikku abi nii, et see arvestaks vajaduste muutumisega. Näiteks LKT katkestamise põhjuseks on sageli 

tervis (28% juhtudest). Nendel inimestel on III etapis ja ka tööturul probleeme sellega, et nende töövõime 

pole kindlatel põhjustel püsivalt piiratud, vaid ajas kõikuv. Seetõttu pole niivõrd tähtis töö harjutamine 

(vaid igal viiendal LKT kliendil puudub varasem töökogemus) kui just paindlik toetamine nii haiguste vm 

piiratud seisundite vahelisel perioodil kui nende ajal. 
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KOKKUVÕTE 

Kaitstud töö korraldus 

Kaitstud töö teenus on nii tööturu- kui sotsiaalteenuste süsteemis inimeste n-ö viimane tööellu aitamise 

teenus. Teenuste määramise andmete analüüs näitab, et suurem osa kaitstud töö teenuse saajatest on 

saanud ka teisi tööturu- ja sotsiaalteenuseid. Seda, et teenuste süsteemis tasub vaadata kaitstud töö 

teenuse sihtrühmi terviklikult, näitab nende sarnane teenuste määramise muster nii SKA kui Töötukassa 

teenustes kui ka teenuse katkestamise suur osakaal. 

Teenusekorralduslikult on vähenenud töövõimega inimeste osalus kaitstud töö teenusel tingitud 

aktiivsusnõude täitmise vajadusest, mitte tema vabatahtlikust soovist tööle minna. Tööle minnes võib ta 

kaotada ka sissetulekus, sest tema muud toetused võivad sissetuleku suurenedes väheneda või kaduda. 

Ka PKT teenuse määramise protsess ei anna garantiid, et teenusele jõuavad keskuses töötamiseks või 

tööle minekuks motiveeritud rühm, sest teenusesaajad valitakse sageli võrdlemisi juhuslikult teiste 

sotsiaalteenuste saajate seast, mitte SKA süstemaatilise suunamise tõttu. Teenuse muudab rabedamaks 

ka see, et keskuste tööd on rahastatud üheaastaste lepingutega. Kui teenuse saab teine teenuseosutaja, 

katkestavad ka eelmised kliendid sageli teenuse. 

Teenuseosutajateks võivad hakata kõik soovijad, mis võib küll kasvatada uuenduslike töökeskuste 

pealekasvu, kuid Eesti väikesed mastaabid ei toeta struktuurselt seda, et pisikestesse asutustesse saaks 

koonduda vähenenud töövõimega inimeste tööturule kaasamise kompetents. Töötukassa kompetents 

tööküsimustes ei ulatu SKA haldusalasse ega ka teenuseosutajateni. Selle põhjuseks on ka SKA 

teenusekorraldajate nappus, teenusekorraldus sõltub vastutava inimese omadustest (vrdl Töötukassa, kus 

teenusekorralduse üksikasjad sõltuvad arvukatest piirkondlikest spetsialistidest). Selleks, et kaasata 

puuetega inimesi rohkem tööturule, jääb vajaka teistest avaliku sektori tööriistadest, mis aitaksid 

tööandjaid ja töötajaid kokku viia (vt rahvusvahelise kogemuse punkt kokkuvõttes). 

Teenusekorraldus läheb praegu võrdlemisi mööda omavalitsustest, kus võidakse ise vähenenud 

töövõimega inimestele töökohti luua (nt väikestes kohtades, kus pole muid tööandjaid), välja otsida 

kliente, kes sobivad teenust saama või määratleda kasvõi tööoskusi, mille omandamist võiks teenuste 

käigus selle omavalitsuse töövõimeprobleemidega elanike seas edendada. 

Inimeste tööturu potentsiaal selgub teenuseosutajate arvates töökeskustes töö käigus (sõltudes samas 

keskuse tegevuste ampluaast, vt teenuse tegevuste punkt kokkuvõttes). Teenuseosutajate kogemust 

kliendiga saaks seetõttu teenusekorraldusse paremini tagasi tuua (nt korrigeerida töövõime hindamist jm 

kirjalikku ajalugu teabega, mis laadi tegevused täpsemalt võiksid kliendile sobida või mis on tema oskused 

mõne kutsestandardi skaalal). Teenusekorraldusse peidetud eeldus on ka, et abi saades areneb inimese 

töövõime lineaarselt, nt et kolmanda etapi järel on teenusesaaja pädevused nii head, et kui ta 

vallandatakse, ei ole tal enam põhjust keskusesse tagasi pöörduda. Reaalses elus (EMTA andmete põhjal) 

vajab ta muu sotsiaalse toe puudumisel jälle kaitstud töö teenust (või mõnda muud tööturu sihiga teenust, 

mille peab talle eraldi määrama). 

Teenusekorraldajad, -osutajad ja ka kliendid oskavad küsimise peale öelda, et avatud tööturg on teenuse 

eesmärk (LKT) või vähemalt helesinine unistus, mille poole võib ka tulemusetult püüelda (PKT). Võib öelda, 
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et hinnatakse iga üksiku inimese võimeid (mõtestatud) tööd teha, aga mitte seda, kuidas saaks tööturule 

rohkem inimesi tuua (ehk kas probleemipüstitus on tegevuste või tulemuse põhine). Kui silmas pidada 

tööturu eesmärke, võiks (nt LKT) teenusekorralduses pöörata rohkem tähelepanu ka inimestele, kes jäävad 

tööturult kõrvale mitte vähenenud töövõime, vaid ka sotsiaalsete probleemide, stigmatiseerituse, 

sõltuvuste jms tõttu. Teenusesaajate ligipääsu SKA teenusele põhjustab järjekordade süsteem, see 

morjendab ka teenuseosutajaid, kes planeerivad oma kulud ja tegevused hangete järgi, kuid ei saa 

klientide kohti täis. 

Teenusekorraldajate töös tõstsid teenuseosutajad esile Töötukassa järelevalvet ja nõudlikkust (palju 

külastusi), aga ka läbirääkimisvalmidust, et tagada teenusesaajale individuaalne lahendus. Kogemused 

SKA-ga sõltusid rohkem teenusekorraldaja isikuomadustest, nenditi ka, et teenusekorraldaja ei jõua 

ülekoormatuse tõttu kohapealsete oludega tutvuda. PKT-ga kaasneb rohkem keerulist aruandlust, mis 

võib ohustada keskuse rahalist toimetulekut. Teenuste hankimisel ei pöörata tähelepanu sellele, kuidas 

nende abil juhtida teenuseosutajate koostööd parema kvaliteedi nimel, samuti ei varieerita hanke 

tingimusi selleks, et Eesti eri piirkondades (suured linnad vs ääremaad) pakutaks välja piirkonnale 

sobivamaid teenuse osutamise mudeleid (nt kas väikestes kohtades on mõtet rajada töökeskusi sama 

loogika alusel suurlinnadega, kui näiteks optimaalsem oleks osutada teenust mõne ettevõtja või 

omavalitsuse külje all vms). 

Teenuste tellimise viisil on ebasoovitavaid kõrvalnähte, mis väljenduvad teenustes. Näiteks teevad 

teenuseosutajate sõnul kliendid haiguspäevade ja virgestavates tegevustes osalemise tõttu tegemata 

jäänud töötunde järele, kuigi see nende töövõimet ei arvesta. See on eelkõige tingitud andmete esitamise 

dokumentatsiooni jäikusest. Klientide puhkuseid planeeritakse kahe nädala kaupa, et sama kuu sees saaks 

ette nähtud töötunnid ära teha, sest keskus peab kliendile küll puhkuseraha maksma, kuid tegemata 

jäänud töötundide arvelt keskus raha ei saa. Normtöövõimega inimesed ei pea haiguste või puhkuste ajal 

puudutud tunde tagasi tegema (eksimine võrdse kohtlemise printsiibi vastu). 

Kaitstud töö eesmärk 

Teenuseosutajate arvates on lühiajalise kaitstud töö ülesanne aidata vähenenud töövõimega inimesed 

tööle avatud tööturul tegutsevatesse ettevõtetesse. Samas ei pidanud nad realistlikuks seda, et 

teenusesaajad selle järel enam tuge ei vaja. Ülesannet hinnati realistlikult, pidades silmas kliendi motiive 

teenust saada, aga ka iseenda hoobi tööandjaid mõjutada. Et LKT teenusesaajate soov ei ole sageli tööle 

minna, vaid täita aktiviseerimisnõuet, ei näe teenuseosutajad, et töökohal ootava palgaga õnnestuks neil 

teenusesaajaid innustada. Meile toodi mõned näited selle kohta, et tõrksat klienti oli võimalik ümber 

veenda töökohal harjutades, sest ta koges, et saab endale uusi sõpru või muid hüvesid, mida tal varem ei 

olnud. Eesmärgi saavutamist kirjeldati siiski üksikjuhtumitena. LKT teenusesaajate vestlused näitasid, et 

teenuse periood on nende jaoks sageli nagu ooteaeg, enne kui juhtub midagi, mida nad soovivad või mis 

nende edasise staatuse otsustab (nt pensioniiga, teenuse lõpp, ravi, lähedaste isikliku elu sündmused). 

Pikaajalise kaitstud töö teenuse eesmärk on teenusekorraldajate ja teenuseosutajate arvates tagada neile 

eneseväärikus ja mõtestatud tegevus, aga ka pikaajaline turvavõrgustik puhkudeks, kui muud võimalused 

tuge leida puuduvad või ära kaovad. Seda näitab näiteks see, et üksikud kliendid, kelle toetamist on 

keskuse tegevusjuhendajad eriti tähtsaks pidanud, on keskusesse tööle võetud. PKT teenuse osutajad ei 

pea realistlikuks, et inimese võimed teenuse käigus arvestatavalt paranevad (toimetulekuoskuste 

paranemist peeti küll igati kohasteks tulemusteks), pigem arvestatakse, et keskus aitab inimesel töövõimet 
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piiravate tegurite ägenemisperioodi järel kiiremini tavaellu naasta. Teenuseosutajate jaoks on keskus ka 

koht, kus saab kliendile pakkuda tuge ootamatute asjaolude või tegurite väljendumisel (lähisuhted kodus, 

vaimsed kriisid). PKT kliendid ei saa sageli aru sellest, kuidas neile teenus on määratud, mis on selle 

eesmärk või mille poolest see eristub teistest teenustest (nt päevakeskusest). PKT kliendid on vahel 

motiveeritumad tegutsema, kuid nende tahteavaldusi tööle minna ei saa võtta tõsiselt ilma konteksti 

mõistmata – töökoht eeldab turvalisi töölõike ja toetavat õhkkonda nagu neile on tagatud töökeskuses. 

Kliendid, kes saavad ka muid sotsiaalteenuseid (nt elavad kogukonnas, käivad päevakeskustest), võidavad 

teenusest vähem, selle eesmärk ei eristu. Teenuseosutajad sooviksid teenuse tegevusi rohkem varieerida, 

nt toetada teenuse saaja haridusteed, hoida teda eemal sõltuvustest jms. Teenuste hindamine näitab, et 

teenusesaajate probleemid on õppimis- ja kohanemisvõimes, inimsuhete loomises ja hoidmises. Keskus 

aitab neid puudujääke siluda. 

LKT ja PKT klientide tegevused on sageli väga sarnased. Tegevuste eesmärk ei väljendu praktikas piisavalt 

hästi. Suurtes linnades ja väikestes kohtades saab tegevustel olla erinev eesmärk. Näiteks väikestes 

kohtades on realistlikum, et kliendile luuakse turvaline töökoht koostöös mõne heasoovliku tööandjaga. 

Suuremates keskustes on realistlik toetada klienti edasi tööandja juures. 

PKT teenuse hangetes ei ole tööturu eesmärki rõhutatud, näiteks ootused tegevusjuhendajale ei peegelda 

vajadust kliente avatud tööturule saada. Töötukassa LKT teenuse hangetes oodatakse küll, et 

tegevusjuhendajal on inimeste tööle aitamise kogemus, kuid ka kliendi teiste pädevust toetamise 

kogemusi arvestatakse. 

Teenuse ettevalmistav etapp 

Enne kliendi keskusesse saabumist on ta käinud töövõime ja rehabilitatsiooni vajaduse hindamisel (mitte 

alati, kuid eeldatavasti on), kuid see on vaid tinglik eeldus. Kliendiga tuleb keskusesse kaasa teave, et PKT 

puhul on tegemist puuduva töövõimega ja LKT puhul osalise töövõimega inimesega. Missugune on selle 

kliendi reaalne töövõime, kui palju seda on, kas see on stabiilne või pigem kõikuv, missugustes 

valdkondades on ta osavam ja millistes pigem mitte ja muud töö tegemisega kaasnevad olulised 

kriteeriumid selguvad keskuses reaalselt töö tegemist harjutades.  

Osalise töövõimega LKT kliendid on enne keskusesse saabumist saanud mitmeid Töötukassa teenuseid, 

kuid on LKT teenusel pigem muudel motiividel, näiteks kas millegi ootel (pikaaegse raviga seotud otsused 

– suure operatsiooni ootus, ümberkorraldused ravimitega, ümberhindamine seoses pigem sobiva 

töökoha mitte leidmisega kui töövõime vähenemisega, pensioniea või eelpensioniea saabumine 

lähitulevikus) või lihtsalt toetuse saamiseks – aktiivsusnõude täitmiseks. Ettevalmistus ei aita välja sõeluda 

tööle minekuks motiveeritud inimesi. Teisalt tuleb siinkohal arvestada teenuse etappide kestusega, 

kuivõrd on võimalik I etapi jooksul tuvastada kliendi motivatsioon ja seda ka tõsta. 

Ka puuduva töövõimega PKT kliendid on teenusele saabumise eelselt saanud mitmeid teenuseid, mille 

määramine ja tarbimine paistab sõltuvat rohkem neid ümbritsevate inimeste äranägemisest, kui inimese 

enda vajadusest. PKT kliendid ei ole teenusele tulles piisavalt ette valmistatud. Enamik neist võtab teenust 

kui ainuvõimalikku lahendust tööd teha ja tööelus osaleda, samas on nad veendunud, et teenus on ajutine 

ja praegune n-ö hea olukord võib kiiresti muutuda. Kuivõrd PKT teenuse klient peab teenuse raames 

otsima tööd väljaspool keskust, ei ole selge. Teenuse asjaosalised on erinevatel arvamustel, seda, kas 

klient võib jääda keskusesse, ei mõisteta üheselt.  
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Motivatsiooni väljaselgitamiseks ja selle tõstmiseks LKT klientide puhul on üks võimalus kliendi teenusele 

suunamisel üle vaadata ka kliendile määratud toetuste määr ehk kuivõrd on võimalik tema sissetulekuid 

mõjutada ja neid mõista, näiteks kui kliendil on kuus last ja valikuvõimalus vaid leida väga väikese 

koormusega osaline töö, väikese palga eest, võib teda hoopis motiveerida pigem oma vaba aja veetmine 

lastega, mis on omakorda oluline takistus teenusel õnnestumise vastu. 

Enamik keskustes kohatud klientidest ei ole piisavalt ette valmistatud teenuse saamiseks. Nii LKT kui ka 

PKT klientide puhul võib öelda, et kliendid pahatihti ei tea, miks nad teenusel on või kui teavad, siis ei usu 

teenuse reaalsesse kasutegurisse – LKT puhul osalise koormusega töö leidmisse ja PKT puhul, et teenus 

jääb kestma ja see on olukord, kuhu nad võivad jääda ja stabiilselt ning rahulikult tööd teha. Kliendid 

võtavad teenust ja oma hetkeolukorda paratamatusena, põhjuseks on kompleksprobleemid, mille tõttu 

tajuvad, et on vales kohas või õiges kohas, aga ei soovi lahkuda. Kliendid tajuvad isiklikus plaanis seoses 

teenusega muutusi – „Olen rahulikum”, „Olen sattunud heasse keskkonda, mul on siin mugav ja turvaline”, 

„Ma saan tööd teha” jne, kuid see ei ole tingitud keskuses õpitud oskustest või läbi viidavatest tegevustest, 

vaid teadmisest, et teda ei oodata mujal.  

Teenuseks hästi ettevalmistatud klient paistab olevat klient, kes tajub hästi ja mõistab teenuse eesmärki, 

näiteks paistab PKT teenuse puhul välja ühiskodust teenusele saabuvate klientide mõistmine, missugune 

on vahe kodustel tegevustel ja töö tegevustel. Ka kirjeldavad koduste tegevuste juures olevad 

tegevusjuhendajad, et kliendid suudavad peale töö tegevustega alustamist ja mõnda aega teenusel 

viibides kodustes tegevustes paremini hakkama saada. On päeva lõpus ka rohkem väsinud ja rutiini on 

nende igapäevaelus vähem. LKT puhul on oluline kliendi muudele, igapäevaelulistele probleemide 

lahenduse leidmine, näiteks kui klient on saavutanud stabiilsuse ravimite vahetusest tulenevalt või leidnud 

lahenduse kodustele probleemidele ja soovib töö elus kaasa lüüa, on teenusel õnnestumise tõenäosus 

suurem.  

Teenuse tegevused 

Keskustes teevad kliendid mitmesuguseid tegevusi, kõik keskustes olevad valdkonnad katsetatakse n-ö 

läbi. Tegevuste eesmärk on kliendi ja tema võimete tundma õppimine. Lõplikult jäädakse iga kliendi puhul 

tegelema tegevusega, mis on kliendi eelistustelt esikohal, kuid mis vastab ka tema võimetele – nt kui 

inimesele meeldib kokandus, aga teda teevad terariistad ärevaks, siis köögis teda toidu tegemise juurde 

ei lubata ja leitakse teine tegevus, näiteks laos kauba sorteerimine ja kaubast ülevaate pidamine.  

Tegevuste mõte on sageli arendada peenmotoorikat. Vähe on füüsilist tegevust eeldavaid töid, need on 

üldvaates pigem põgusad või erandlikud tegevused. Enamik keskustes tehtavatest töödest on n-ö 

nokitsemine laua taga. Paljud keskused tuvastavad keskuses väga põhjalikult kliendi peenmotoorika 

oskused, mida asutakse arendama. IT-tegevusi ei olnud keskustes näha või nt kaugtöö korras tegutsemise 

võimalusi LKT klientidele, nt koondatud raamatupidajad. Tööturule jõuavad pigem need kliendid, kes 

läksid ise muudel põhjustel ja leidsid enda initsiatiivist tulenevalt töö. 

Võib öelda, et suures osas on kliendi võimeid raske kokku viia tööturul toimuvaga. Need tegevused, mida 

sobiks teha tööturul, on tavaliselt põgusad ja toimuvad keskustest väljas. Tööturule sobivaid tegevusi on 

mitmes keskuses teenuseosutaja initsiatiivil arendatud. Silmapaistev või eristuv tegevus teiste keskustega 

võrreldes on äärmisel juhul olemas üksikutes keskustes. Pole mõistlik, efektiivne, kui iga keskus üksi püüab 

tervikliku ampluaa välja mõelda. Töökohtade otsimiseks kasutavad keskused pigem reaktiivseid ja 
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mannetuid võtteid – töökuulutuste lugemine valdav, ka isiklikud võrgustikud ja otsepöördumised 

ammenduvad ruttu.  

Tegevusjuhendaja oskuste individuaalse arengu toetamise asemel tuleb pigem survestada koostööd 

tööandjaga ja Töötukassaga, kes teeks valmis töölõigu ja pakuks tööks vajalikku väljaõpet tööandja juures 

kohapeal.  

Peamiseks takistuseks tööturule liikumisel on oluline vahe keskuse rahuliku keskkonna ja tööturu pigem 

kiireid lahendusi nõudva keskkonna vahel. Üks kaitstud töö alameesmärke – tagada kliendi stabiilsus, nii 

töö kui ka eraelus on koheselt täitmata või hakkab teenima vastupidist eesmärki, kui jutuks tuleb töö 

otsimine väljas pool keskust.  

Kliendi juhendamine toimub keskustes pigem intuitiivselt, eraldi meetodeid või kliendi ja tema 

töösuutlikkuse hindamisviise keskustes ei kasutatud, kuigi HAMET-testi teatakse. Mõned keskused 

kasutavad seda, kuid pigem erandlikes olukordades kui igapäevase kindla töömeetodina. Rohkem 

metoodikaid meile teenuseosutajad välja tuua ei osanud. Kliendi keskusesse saabumisel asutakse 

sooritama teatud väljakujunenud n-ö esimest töötegevust – näiteks värvitakse mandalaid. Kliendi 

soorituse põhjal tehakse edasised otsused edasi liikumiseks järgmisele töötegevuse juurde. Kui kiiresti 

klient edasi liigub, millise töötegevuse juurde ta lõpuks n-ö pidama jääb ja kuidas see on seotud tema 

õppimisvõime ja seda takistavate tegurite ümberkujundamisega on pigem ebaselge. Siinkohal on väga 

olulisteks teguriteks ka klientide paiknemine keskuses (kes kellega kokku sobib) ja kui palju kliente mahub 

ühe tegevusjuhendaja juurde.  

Kindel ja rutiinne suhtlemine ja koostöö kliendi arengu nimel teenusekorraldajaga paistab olevat 

efektiivne lähenemine LKT teenuse puhul, kus kord kvartalis arutavad nimetatud osapooled kliendi arengu 

läbi, mis võib lõppeda ka teenuse katkestamisega, kui teenusekorraldaja võib soovitada muud teenust. 

Taoline lähenemine aitab vältida kliendi teenuselt välja kukkumise järgselt teenustelt kõrvale jäämist. 

Koostöö teenusekorraldajaga aitab ka tagada teenusekvaliteeti, mida on raske teha vaid 

dokumentatsiooni ja aruandlust täites. Vajalikud muutused kliendi toetamisel on sel juhul ka kiiremini 

leitavad ja teostatavad.  

Teenuse tulemused 

Teenuse tulemusi hinnatakse üheselt kliendi tööle saamise järgi, mitte selle järgi, kui kaua klient tööl viibis 

või kas kliendi muud eluolulised tingimused ja hakkamasaamine paranes.  

Töö tulemused saavutatakse koostöös juhendajaga keskuses, kes sageli viimistleb kliendi poolt tehtud 

töö või teeb raskemad osad ise (kui pole teist klienti, kes suudaks seda töölõiku katta). Igas külastatud 

keskuses tagab tegevusjuhendaja kvaliteedikontrolli. Tagasiside andmine kliendile toimub pidevalt ja 

igapäevaselt, suusõnaliselt, koheselt ja vahetult töö tegemise käigus. Kliendid paistavad väga täpselt oma 

võimeid ja oskusi teadvat. Ka tegevusjuhendajad paistavad klienti põhjalikult tundvat. Kui lähedane soovib 

saab ka tema kliendist põhjaliku tagasiside, kasvõi igapäevaselt. Kliendid hindavad ja ka 

tegevusjuhendajad kirjeldavad, et kliendile kõige motiveerivam tagasiside toob välja tema kasvõi 

pisikesed positiivsed edusammud.  

Teenuse tulemusi võiks parandada olukord, kus koostöös teenusepakkujaga hinnatakse kliendi 

edusamme. Näiteks kui töövõime hindamisel on tulnud välja, et kliendil on raske piirang kohanemisel või 
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õppimisel, siis võiks talle kõigi eelduste kohaselt sobida või teda peaks saama harjutada töötamaks 

kaitstud töö turvalises keskkonnas, kui aga kliendil on peamine piirang liikumisel või käelisel tegevusel on 

tema väljavaated kindla töölõigu selgeks õppimisel, leida ka töö väljaspool keskust. Kuivõrd ja kes viib 

kokku töövõime hindamisel ja rehabilitatsiooni vajaduse hindamisel ning töökeskuses toimuvaga on siiani 

ebaselge. Kes otsustab, kas kliendile pakutud tugi on piisav ja toetab teda igakülgselt või peaks tema 

toetus olema teistsugune. Hetkel tundub, et iga osapool teeb midagi ja kui selgub, et see minu poolt 

tehtav tugi ei ole piisav või õige siis saadetakse klient mujale, halvimal juhul jääb klient üldse ilma 

teenusteta.  

Teenuseosutajad omavad erinevaid kogemusi klientidega väljaspool keskust tööandja juures töötamisel. 

Mõned teenuseosutajad väidavad, et tööandjad pigem ei soovi tugiisikuid, teenuseosutajaid enda juurde. 

Teistel ei ole sellist kogemust. Ettevõtjad on arvamusel, et kliendi ja tegevusjuhendaja toomine 

ettevõttesse on neile lihtsam lahendus, kui töölõigu viimine keskustesse, mis põhjustab tavapäraselt suuri 

logistilisi muutusi ja transpordi kulude suurenemist tunduvalt.  

Teenuse katkestamine 

PKT teenust ei saa ilmselt erivajadusega inimesed, kes ei saa või ei kasuta teisi SKA teenuseid, sest 

teenuseosutajatel pole nende leidmiseks hoobi. Kui hetkel leiavad teenuseosutajad endale kliendid ise, 

teiste SKA teenuseosutajate kaudu, kus toimub juhuslik valik teiste teenuseosutajate juurest; 

töövõimelised, aga sotsiaalsete probleemidega inimesed, siis on väga tõenäoline, et reaalsed teenuse 

vajajad on nt oma kodus, kust neid üles ei leita. Siinkohal on kindlasti abi sellest, kui kaasata rohkem 

omavalitsuste sotsiaaltöötajaid, kuid hetkel puudub ka neil andmebaas, kus kajastuksid nende piirkonnas 

elavate erivajadusega inimeste teenuste vajadus. Kuniks saadakse hakkama n-ö lähedaste toega, ei pruugi 

inimene sotsiaalvaldkonna silmapiirile sattuda pikki aastaid.  

Andmeanalüüs näitas, et LKT klientide puhul on oluliseks kriteeriumiks tervis, miks teenus katkestatakse. 

Seda kinnitasid ka kohapealsed välitööd, kus kliendid kirjeldasid oma igapäevast muret, mil läheneti oma 

eluolukorrale päeva kaupa – kui klient ootab südameoperatsiooni või puusaproteesi, siis on keeruline 

keskenduda tööotsingutele. Keskusesse tullakse ka olukorras, kus tervis seda lubab, n-ö headel päevadel.  

PKT klientide puhul näitab andmeanalüüs, et teenus katkestatakse teenuseosutaja poolsetest teguritest 

tulenevalt – teenuseosutaja lõpetas teenuse pakkumise või teenuseosutaja hindas kliendi teenusele 

sobimatuks, mis annab aimu, et klient on olnud justkui valel teenusel. Töösuhte lõpetamisel PKT kliendiga 

on esikohal võlaõigusliku lepingu lõppemine (alates 2019. aastast tuleb sõlmida töölepingud, kuid 

analüüsis olid ka varasemad andmed), mis näitab, et töösuhe on olnud ilmselt sõlmitud teenuseosutajaga, 

mitte reaalse tööandjaga väljaspool keskust, kes oma sõnul võlaõiguslikke lepinguid pigem ei sõlmi. 

Teenuse tasustamine 

Nii SKA kui ka Töötukassa on nõudnud II etapis keskuse ja kliendi vahelise töölepingu sõlmimist – SKA 

14.10.2018 avaldatud hankes, Töötukassa alates 17.12.2018 avaldatud hankest. Sellele eelnevalt on 

teenuseosutajatel olnud võimalus kliendiga ka võlaõiguslik leping sõlmida. Teenuseosutajad on 

töölepingu sõlmimise nõuet kritiseerinud, sest töölepinguga kaasnevad tööandja jaoks oluliselt suuremad 

seadusest tulenevad kohustused kui muude võlaõiguslike lepingute puhul.  
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Kliendiga töölepingu sõlmimine tähendab automaatselt, et keskuse ja kliendi vahelisele töösuhtele 

kohaldub töölepingu seadus (edaspidi TLS). TLS § 29 lg 6 keelab Vabariigi Valitsuse kehtestatud 

alammäärast madalama töötasu maksmine, 2020. aastal on tunnitasu alammäär 3,48 €. Kaitstud töö 

keskuste peamine argument on olnud, et eelkõige PKT kliendid ei ole võimelised seda summat oma tööga 

välja teenima, mistõttu tekitab töötasu alammäära tingimus kaitstud töö keskustele kahjumit. Sedasi võib 

tekkida olukord, kus toimetuleku kindlustamiseks peaksid keskused lõpetama töösuhted klientidega, kes 

pole võimelised töötasu välja teenima ja kelle teenusel hoidmine seega keskusele kahjumlik on. See aga 

läheb vastuollu kaitstud töö teenuse kirjeldusega, mille kohaselt võimaldavad kaitstud töö tingimused 

teha jõukohast tööd vähenenud töövõimega inimestel, kes pole suutelised töötama tavalistes 

töötingimustes avatud tööturul. Kui kliendil on kohustus töötada töötasu alammäärale vastava 

kvaliteediga, ei ole talle enam tagatud võimalus töötada omas tempos ja tema erivajadusi arvestavates 

tingimustes. 

TLS § 28 lg 2 p 3 kohaselt on tööandja kohustatud töötajale ettenähtud puhkust andma ja puhkusetasu 

maksma. Vähemalt SKA hangetesse on ka sisse kirjutatud, et kliendi puhkuse korral saab teenuseosutaja 

siiski 95% pearahast edasi, kuid teenuseosutajate sõnul ei saa nad puhkusetasuks makstavat summat 

tagasi, sest puhkuse ajal klient tööpäevi ei tee. Samuti on teenuseosutajate sõnul nende jaoks probleemne 

puhkuste andmine, kuna teenuse tingimused ei võimalda klientidele anda puhkust viisil, mis ei lase neil 

ühe kuu kohustuslikke töötunde täis teha. Selleks, et ka iga kuu kohustuslikud töötunnid tehtud saaks, 

jaotavad teenuseosutajad klientide puhkused osadeks. 

Nii töölepingu seadusest kui ka töötervishoiu ja tööohutuse seadusest (edaspidi TTOS) tuleb tööandjatele 

ka muid kohustusi, mis pole kaitstud töö teenuse kontekstis mõistlikud. Näiteks on TTOS § 131 kohaselt 

tööandjal kohustus korraldada töötajatele tervisekontrolle, mille kulud kannab tööandja. Kaitstud töö 

teenuse olemust arvestades on selline kohustus teenuseosutajate jaoks ebamõistlikult koormav ning 

hetkel keskused seda täitnud ka pole, kuigi seadus neid selleks kohustab. Olukord on tekitanud segadust 

ka Tööinspektsiooni jaoks, kes on käinud keskustes töötingimusi kontrollimas, kaitstud töö eripära 

mõistmata. Formaalselt on nii kliendid kui ka tegevusjuhendajad võrdselt keskuse töötajad, mistõttu peaks 

seaduse järgi tööandja kohustused nende kõigi ees ühetaolised olema. Mõne keskuse puhul on keskust 

haldav asutus keelanud klientide töötajateks vormistamise, mistõttu on pole töölepingu sõlmimist 

nõudvates hangetes osaletud. 

Ometi on mitu teenuseosutajat öelnud, et eelistaksid kliendiga sõlmida võlaõigusliku lepingu, mis paneks 

teenuseosutajale oluliselt väiksemad kohustused kui tööleping. Sealjuures on mainitud võlaõigusliku 

lepingu alusel tükitööl põhinevat töötasu kui võimalust motiveerida kliente teenusel tööd tegema, mitte 

pelgalt töötunde ära ootama. Töötasu kujunemine tükitöö alusel oleks teenuseosutajate jaoks ka 

majanduslikult soodsam, sest tasu vastaks kliendi tehtud tööle ning kaoks olukord, kus klient poleks 

tööandja silmis suuteline oma tasu välja teenima. SKA PKT-teenuse I etapis sõlmitav vabatahtliku töö 

leping, mille alusel klientidele stipendiumi makstakse on oma sisult käsundusleping ning seda saaks 

rakendada ka teenuse II etapis. 

Nii klientide enda kui ka nende eestkostjate ja lähedaste sõnul on kaitstud töö eest makstav tasu klientide 

jaoks äärmiselt oluline ning tasuta nad teenusel ei osaleks. LKT puhul on ka märgitud, et teenuseosutaja 

jaoks on oluline oma klientidega töölepingu sõlmimine, et kliendid harjuks töösuhtele omaste 

garantiidega ja oskaks neid oodata ka tulevastelt tööandjatelt. 
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Keskuste rahastuse poole pealt on teenuseosutajad välja toonud, et hetkel pärast II etappi kliendi kohta 

saadav tasu väheneb. Teenuseosutajate kohaselt on tasu III etapis ja jätkuetapis väiksem, et innustada 

neid kliente keskusest välja, avatud tööturule saatma, kuid praktikas näib see neile karistusena. See 

tähendab, et klientidelt, kes vajavad pikemaajalist tuge, võetakse võimalus keskusesse kauemaks jääda, 

sest neile teenuse osutamine oleks keskusele kahjumlik. Madal tasu tegevusjuhendaja töötunni eest 

kolmandas etapis takistab klientidel ka tööandja juures töötades adekvaatset tuge saada, sest kui kliendi 

tööandja asub teises linnas, on ainuüksi tegevusjuhendaja transpordikulu on suurem kui 6 eurot, mis 

teenuse rahastuseks on määratud. Teenuseosutajad on käinud välja idee, et kliendile töökoha leidmise 

eest võiks teenuseosutajale olla tulemustasu, mis makstaks välja, kui klient on suutnud mingiks perioodiks 

töökohale püsima jääda – näiteks väiksem preemia, kui klient on töökohal töötanud 6 kuud ning suurem 

preemia, kui klient on töökohale jäänud kauemaks kui üks aasta. 

Rahvusvaheline kogemus 

Kõikides riikides ei ole Eesti kaitstud töö teenusele sarnaseid teenuseid või on neid juba reformitud viisil, 

et kaitstud töö keskused on muudetud kohaks, kust ei püüta inimesi tööturule aidata, vaid kus puuetega 

inimesed töötavad koos teiste inimestega, sh võimalusel avatud tööturu tööandjate juures. Tööturule 

aidatakse inimesi üha rohkem tööandjate juures (toetatud töö laadse teenuse ja palgatoetustega), ka 

sotsiaalsete ettevõtete abil. Selline lahendus sobib paremini meie mõistes lühiajalise kaitstud töö teenuse 

kliendile. Töökeskuste laadi asutuste vajadus vähemate võimetega inimestele ei kao ilmselt täiesti ära. 

Teiste riikide kogemustest võib esile tuua selle, et riik saab oma asutustesse koondunud 

tööturukompetentsi paremini ära kasutada, et toetada omalt poolt tööandjate valmisolekut vähenenud 

töövõimega töötuid tööle võtta. Selleks võib arendada sotsiaalseid ettevõtteid, kujundada avaliku sektori 

hanketingimusi (puuetega inimeste tööandjale soodsamaks), kujundada tööturu poliitikat (nt puuetega 

inimeste kvoodid tööandjatele, tööandjate kaasamine puuetega inimeste teenuste rahastamisse; 

palgatoetus tööandjale) ja lähendada tööandjaid töötajatega pehmete meetodite abil (tööportaalid, 

praktikapäevad, kampaaniad, sotsiaalpartnerlus, tunnistused töötaja oskuste kohta). Tööturu suhteid ei 

pea iga väike tegija ise looma, koostööd töökeskuse ja tööandja vahel saab toetada mõni selleks 

spetsialiseerunud riigi- või omavalitsuse asutus. 

Teenuse sihtrühmad võivad olla ka mitmekesisemad kui Eestis. Kuigi enamasti on kaitstud töö laadsete 

teenuste sihtrühma defineeritud puude ja töövõime abil, võib teenustega abistada ka sõltlaseid ja 

sotsiaalsete toimetulekuprobleemidega inimesi. Et töö- ja sotsiaalprobleeme ei saa sageli üksteisest 

lahutada, tuleb mõelda ka sellele, kuidas neid küsimusi terviklikult käsitleda. On näiteid, kus töö- ja 

sotsiaalteenuseid korraldatakse ühes asutuses (nt omavalitsuse tasandil) ja ühtse infosüsteemi abil, aga 

ka näiteid, kus ka vähesemate võimetega inimesed saavad abi ainult tööturuteenuseid osutavast asutusest 

(võimaldab paremini pöörduja motivatsiooni kindlaks teha). Mitmel pool rõhutati, et inimese soov tööle 

minna peab väljenduma selles, et ta ise avaldab soovi (st teda ei suunata, teda ei kohustata, aga võidakse 

meelitada). See tähendab, et teenuseosutaja juurde jõuab sagedamini klient, kes on koostöövalmis. 

Teenuste süsteem võib olla paindlikum, arvestades inimeste eripärasid, näiteks ei pea inimene kohe 

tööturul töötamise oskusi harjutama, vaid võib sama teenuse raames omandada ka kutse või lahendada 

ära mõne muu vajaduse (nt käia ravil), kui see aitab tööturul paremini toime tulla. Mõnel pool on 

teenusesaajale tagatud, et tööturu teenuste kohtadele pole järjekorda ja abivajaja saab alati naasta. 
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Teenust võidakse tasustada mitmel moel. Mitmes riigis on puuetega inimestele tagatud inimväärne 

sissetulek, mis sõltub keskmisest palgast või fikseeritud tunnimäärast, mille puudujääva osa tasub 

tööandjale riik. Kasutatakse ka tulemustasu. Samas on ka Taanis võimalik, et töötaja teenib tunnis ühe 

euro ja et palgatase võib piirkonniti ja tegevusalade lõikes erineda. Ka on riik välja lubanud täiendavaid 

tasusid juhtudeks, kus töötaja palk jääb töötamisest hoolimata väga väikeseks, et motiveerida teda tööl 

edasi käima (nt leiab ka põhimõtte, et teenuse järel tööleasuja sissetulek ei tohi langeda). 

Selleks, et teenuseosutajad oleksid tulemuslikumad, võib riik nende tegevusse tugevamalt sekkuda ja neid 

kokku koondada (nt Rootsi Samhall, Saksamaa suured keskused). See aitab ka tööandjatel abivajajatega 

kiiremini kontakti saada, leida paremini sobivaid töötajaid. Teenuseosutajate rahastamiseks võib kasutada 

ka projektitoetusi, millega kaasneb küll samaväärne aruandlus, kuid fookus pöördub madalamalt hinnalt 

tulemustele. Teistes riikides on näiteid ka sellest, et teenuse parendamisse kaasatakse teenuseosutajate 

ja -saajate esindusorganisatsioone. 

Ettepanekud 

 Kaaluda muudatusi teenuste süsteemis nii, et töökeskustesse pöördumise võimalused säilivad, 

kui vähenenud töövõimega inimese toimetulek muutub arvestatavalt näiteks vallandamise, 

tervisehäirete, isikliku elu jm lühiajaliste ja ootamatute sündmuste tõttu. Teenuste saamine peab 

olema sujuvam – järjekorrata, katkestusteta ja ajapiiranguteta. Klient ei tohi jääda toeta 

teenuseosutaja hankepakkumise ebaõnnestumise või teenuse määramise süsteemi tõttu. 

 Otsida võimalusi, kuidas integreerida sotsiaal- ja tööturuteenuseid kliendi ja teenuseosutaja 

vaates üheks tervikuks. Kaaluda, kas LKT ja PKT eristamine on vajalik, töökeskuste kõrval võiks 

toetada rohkem töökohal tööellu sulandumise võimalusi. 

 Otsida võimalusi integreerida Töötukassa toel keskuste tegevust avatud tööturuga (tellimused, 

meeskondlikult tehtavad töö töökohtades), et lihtsustada keskuste suhteid tööandjatega ja muuta 

keskuses töötamise kogemus sarnasemaks tööturul pakutavate töökohtadega (julgustab kliente). 

Selleks, et vähendada tegevusjuhendajate rolli keskustes klientidele pakutavates tegevustes, 

tasub teenuseosutajaid viia kokku tööandjatest partneritega, kelle tellimuste täitmiseks tuleb 

tegevusjuhendajal mugavustsoonist väljuda ja keskusel tegevusjuhendajaid teadlikumalt värvata. 

 Selgitada välja, kuidas on omavalitsused valmis osalema teenuste korraldamises ja osutamises, et 

need aitaksid paremini kaasa omavalitsuse vajaduste ja eripärade rahuldamisele. 

 Töötada koos teenuseosutajatega välja kaitstud töö teenuste tulemuslikum ja ressursisäästlikum 

rahastamise ja koostöö mudel (töövaldkondade jagamine, spetsialiseerumine, kliendi suurem 

valikuvabadus, uued tegevused). Kui teenuseosutajad osutavad teenust ühiselt ja saavad tegevust 

pikema aja peale ette planeerida, saavad nad ka spetsialiseeruda nii, et iga teenuseosutaja ei pea 

välja arendama mitmekesist tegevuste valikut, mis samas tööturu vajadustega palju ei suhestu. 

 Teenuseosutaja peab saama võimaluse omapoolse dokumendi esitamiseks, mis täiendab kliendi 

töövõime hindamise otsust tööoskuste üksikasjadega keskuse töökogemuse põhjal või anda välja 

teatud laadi kutsetunnistusi. 
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 Kaitstud töö (sh toetatud töö) teenuse sihtrühma võib kaasata ka kliente, kes pole puude tõttu 

töövõimet kaotanud, kuid ei suuda toime tulla sotsiaalsete probleemidega. Teenus tasub 

tugevamalt siduda võõrutusravi lahendustega. 

 Luua süsteem selleks, et pakkuda praeguse PKT teenuse klientide sihtrühmale teenuse saamise 

võimalusi ühetaolistel alustel. Kliente ei peaks kutsuma teiste teenuseosutajate juurest enda 

juurde, et kliendile lasta SKAs nö tagantjärgi teenus määrata, sest see soodustab teenuse saamist 

kättesaadavuse, mitte võrdsete võimaluste järgi. Selle asemel võib kaasata teenusekorraldusse 

omavalitsusi, kes saavad analüüsida oma puuduva töövõimega ja puuetega inimeste vajadusi, 

lähtudes näiteks noortegarantii tugisüsteemi kogemusest (juhtumikorraldus+infosüsteem). 

 LKT teenuse taotlejate sissetulekuid võib teenuse määramise ajal eelhinnata selle põhjal, kuivõrd 

need muutuksid tööle asudes (nt toimetulekutoetus, eluaseme kulude toetused jms, mis 

vähenevad, kui kliendi sissetulek suureneb). Tööle siirdujat saab kriitilise aja täiendavalt rahaliselt 

toetada, et kompenseerida tööle asudes kukkuda võivaid leibkonna sissetulekuid ja pikendada 

perioodi, mille käigus klient uue töökohaga kohaneb. 

 Klient võib saada võimaluse liikuda teenuse ühest etapist teise ja tagasi vastavalt võimetele. 

Näiteks kui PKT klient ei suuda tööharjutustest hoolimata jõuda kolmandasse etappi, võib talle 

jääda võimalus osaleda jõudumööda mõtestatud tegevuses töökeskustes, mida tasustatakse, kuid 

mitte alati töölepingu alusel, mille tingimusi on lepingu mõlemal osapoolel keeruline täita. Kui 

endine klient kaotab tagasilanguste tõttu tervises töökoha, võib ta koheselt naasta kaitstud töö 

teenuse esimesse või teise etappi. 

 Vaadata teenuse korraldus üle võrdse kohtlemise printsiibist lähtudes – kas teenuse korraldus 

tagab vähenenud töövõimega inimestele keskustes töötades võrdsed tingimused.  
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LISA – METOODIKA KIRJELDUS 

Eesti kaitstud töö teenused: dokumendianalüüs ja intervjuud 

Alustasime uuringut ülevaatega Eesti kaitstud töö teenusest. Tellija ja teenusekorraldajatega läbi arutades 

tegime teabeotsinguid dokumentide (uuringud, seadused, arengukavad, hangte dokumendid, 

teaduskirjandus jms) kohta, mille põhjal tegime ülevaate Eesti kaitstud töö teenuste eesmärkidest ja 

põhimõtetest, süsteemist, teenuseosutajatest, avatud tööturu partneritest, teenuste saajatest ja 

kasusaajatest, sarnastest või toetavatest teenustest, teenuse osutamise mudelitest teenuseosutajate seas, 

hindamisprotsessist jne. Seda toetasid rühmavestlused teenusekorraldajate esindajatega 

(sotsiaalministeeriumi, töötukassa ja sotsiaalkindlustusameti spetsialistid, kes olid kaitstud töö teenuse 

katseperioodi juures. 

Rahvusvahelise kogemuse analüüs 

Selleks, et selgitada välja teiste riikide kogemusi kaitstud töö ja sellele sarnaste teenuste osutamisega, 

valisime kõigepealt välja riigid. Arvestasime siin faktidega, mis tulid välja esmasest avalike dokumentide 

ülevaatest, tellija ja ekspertide ettepanekute ja ka tehniliste kaalutlustega – milliste riikide kohta on lihtsam 

teavet leida ja tõlkida. Võtsime ette kaheksa riigi – Taani, Rootsi, Holland, Soome, Saksamaa, Suurbritannia, 

Läti ja Poola – analüüsi. Materjale kogusime iga riigi kohta eraldi. Kõigepealt püüdsime määratleda Eesti 

kaitstud tööle sarnaseid teenuseid. Alustasime märksõnaotsinguga ja esmaste leidude põhjal jätkasime 

uute materjalide otsimist – sirvisime ministeeriumide ja asutuste kodulehti, dokumente, seaduseid, 

uuringuid, teadusartikleid jm. Dokumendianalüüsi kõrval valmistasime ette intervjuukavad uuritavate 

riikide kaitstud töö või sarnaste teenuste ekspertidele. Aluseks võtsime tellija uurimisküsimused ja 

täpsustasime neid täiendavalt dokumendianalüüsi käigus selgunud huvitavamate üksikasjade ja Eesti 

teenusekorraldajatega tehtud intervjuude põhjal. Intervjuud leppisime ekspertidega kokku e-posti ja 

telefoni teel. Mõne eksperdiga ei saanud me ühendust või katkes side nende tiheda ajagraafiku tõttu. 

Intervjuusid tuli vahel edasi lükata või asendada intervjueeritav, üks ekspert vastas meile kirjalikult. Kõik 

olid nõus sellega, et kasutame nende tagasisidet nende nimele ja positsioonile viidates. Intervjuud tegime 

telefoni ja skaibi teel, vestlused transkribeerisime. 

Iga riigi kohta tegime eraldi kokkuvõtte, järgides sama plaani. Kokkuvõtetes on viiteid allikatele, mille 

põhjalik refereerimine ei oleks olnud mõistlik, kuid millega tasub eraldi tutvuda. Samuti oleme kasutanud 

ekspertide tagasisidet küsimustes, mille kohta me ei suutnud leida teisi allikaid. Ekspertide tagasisidet 

kasutasime peamiselt selleks, et kirjalikest allikatest paremini aru saada ja kokku koguda kogemusi, mida 

kirjalikes allikates pole veel refereeritud. Eksperdid jagasid meiega ka kogemusi oma arenguteelt. Et 

eksperdid olid eri riikides eri rollides, ei kirjutanud me nende hinnangulist tagasisidet kokkuvõtetega 

kokku, vaid lisasime need eraldi kokkuvõtete järele. Selle järel otsisime riikide kogemustest üles 

õppetunnid, lähtudes Eestis tehtud välitööde järeldustest. 
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Välitööd 

Külastasime kaheksat kaitstud töö keskust, kes osutavad praegu kaitstud töö teenust või on seda 

lähiminevikus teinud. Keskuste valiku arutasime tüübi tasemel tellijaga läbi. Iga keskuse külastamiseks 

võeti üks päev. Külastused kestsid keskuste avamisest (tavapäraselt kell 8.00–9.00) tegevuse lõppemiseni 

(tavapäraselt kell 15.00–16.00). Selleks, et ühe päeva jooksul saaksime ära teha võimalikult palju 

intervjuusid ja vaatlustega kogutud teave oleks mitmekesine ning valideeritav, külastas pea kõiki keskusi 

korraga kolm analüütikut. Erandid olid kaks väiksemat keskust, mida külastasid kaks analüütikut. 

Keskuste külastus algas tüüpiliselt lühikese ringkäiguga, kus teenuseosutaja tutvustas keskuse ruume ja 

tegevusi. Meile näidati kontoriruume, käsitöösaale, puutöökodasid, kohvikuid, pesuruume, kööke, 

keraamikatube, poode, kus müüakse kaitstud töö klientide tehtud meeneid, puhketubasid jms. 

Uurimismeeskonnal oli võimalik jälgida tegevusi, milles kliendid keskustes osalesid. Vaatluse ja 

täiendavate küsimuste abil tuvastasime ka tegevusi, mida vaatluse päeval keskuses ei olnud plaanis (nt 

näitused joonistustest, päevaplaanid, õnnitluskaardid, nimekiri reeglitest jms). Kogu külastuspäeva jooksul 

tegime märkmeid keskuste asukoha, nende ruumide seisukorra ja paiknemise, klientide paiknemise ja 

liikumise, nende töötingimuste, töö iseloomu ja õhustiku kohta. Pärast ringkäiku keskuses alustasime 

vestlustega. Esmalt küsisime teenuseosutajalt klientide või nende eestkostjate täidetud nõusoleku lehed 

ja vestlesime nende klientidega, kelle eestkostja nõusolek oli olemas või kes said selle ise anda. 

Kokku vestlesime kaheksas kaitstud töö keskuses 48 teenusesaajaga. Lõplik valim on 10 LKT klienti ja 38 

PKT klienti. PKT klientide valim on mõnevõrra tinglik kuna vestlesime ka klientidega, kes hetkel ei ole 

teenusel hetkel käimasoleva hanke raames vaid on keskuse n-ö oma kaitstud tööl. Ühes keskuses vesteldi 

kõige vähem 3 kliendiga ja kõige rohkem 9 kliendiga. Teenusesaajad said valida intervjuuks neile 

mugavaima viisi ehk intervjuud tegime, kas töö tegemise kõrvalt (kui see ei seganud kliendi tegevust) või 

eraldi ruumis juhendajatest ja teistest klientidest eraldatult jne. Enamik intervjuusid olid 

individuaalintervjuud, kuid üksikud vestlused toimusid ka paarikaupa ja ühes intervjuus osales kokku kolm 

teenusesaajat. Juba esimeste külastustega selgus, et teenusesaajate valimi kriteeriume on raske täita. 

Teenuseosutajad suunasid meid mõnikord valima vestluseks kindlaid kliente (üldjuhul suhtlusoskuste ja 

võimete alusel). Mõnikord ei leidnud me keskusest iseseisvalt teisi teenusesaajaid, kes oleksid 

intervjuudega nõustunud. Ka me ise uurisime teenuseosutajalt, kelle luba nad soovitaksid küsida 

mitmekesise valimi saamiseks. Mitmes keskuses intervjueerisime nii LKT kui PKT teenuse kliente, 

intervjuuks nõusoleku andnud klientide seas oli mehi ja naisi üsna võrdselt ja ka erinevate vanuserühmade 

esindajad olid esindatud. See, mis võiks olla kliendi piiratud töövõime põhjus, milline on tema 

elukorraldus, kus ta elab ja muud valikukriteeriumi detailid selgusid alles vestluse käigus.  

Teenusesaajatega vestles tavaliselt korraga üks analüütik ja intervjuu pikkus sõltus väga palju kliendi 

jutukusest ja ka suhtlusoskustest (nt tuli ühel korral tegevusjuhendaja appi „tõlkima“, sest intervjueeritava 

kõne oli arusaamatu; seetõttu tegime vestluse kohta märkmeid, võttes arvesse ka kliendi kehakeelt). 

Valimisse kuulus kliente, kes vaatasid intervjuu jooksul enda ette maha ja vastasid pigem igale küsimusele 

üksikute sõnadega, “jah” ja “ei” vastuseid andes, aga ka neid, kes soovisid oma elust rääkida väga detailselt 

ja rohkem, kui intervjueerijal oli vaja teada saada. Kui intervjuu käigus selgus, et klient tunneb ennast 

ebamugavalt ja oma kogemusest rääkida ei taha, ei hakanud uurija intervjuud kunstlikult pikemaks 

venitama ja vastused püüti saada uuringu seisukohast kõige olulisematele küsimustele: kuidas talle on 

teenus määratud, mis tegevusi ta keskuses on proovinud, mis teenuse juures meeldib ja mis mitte, millised 
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on tema tulevikuplaanid ja unistused jne. Paljud kliendid ei saanud aru, kuidas ja milliseid teenuseid nad 

on saanud, aga nende olukirjeldustest püüdsime ise selle teabe kinni püüda. Ka teenuseosutajad, kui nad 

viibisid vestluse läheduses, jagasid kliendi kuuldes tema kohta mittesensitiivset teavet (näiteks kui kaua 

nad on teenust saanud, mis teenuse etapis klient parasjagu on, mis on kliendi lemmiktegevus keskuses), 

kuid seda eelist ei kasutanud me alati. 

Lisaks teenusesaajatele vestlesime igas keskuses ka vähemalt ühe tegevusjuhendajaga, kokku toimus 

vestlus 16 tegevusjuhendajaga. Kuna uuringukülastused toimusid tegevusjuhendajate töö ajal, 

vestlesime nendega jooksvalt töö kõrvalt, vaadeldes samal ajal ka tegevusjuhendajate ja klientide 

omavahelist suhtlust ja tegevuste juhendamist üldiselt. Kui tegevusjuhendaja tööülesanded seda 

võimaldasid, tegime osad intervjuud tegevusjuhendajatega eraldi ruumides teiste inimeste juuresolekuta, 

nii et saime rohkem küsimustega süvitsi minna. Reaalselt on uuringus rohkemate tegevusjuhendajate 

nägemus ja arvamus teenusest, kuid kuna need arvamused avaldati pigem töö kõrvalt põgusa vestlusena, 

on need ütlused kajastatud vaatlusmärkmetes.  

Lisaks tegevusjuhendajatele vestlesime igas keskuses ka teenuseosutaja esindajaga (kas siis keskuse 

juhataja, teenuste juhi või mõlemaga). Kokku 8 intervjuud, kus osales kokku 13 intervjueeritavat. Need 

intervjuud olid oma kestuselt pikemad, kestes tavaliselt kaks tundi. Sellele lisandus vestlus keskuse esmase 

tutvumisringkäigu ajal, talletasime selle vaatlusmärkmetena. Lisaks keskuste juhatajatele, 

tegevusjuhendajatele ja teenuste juhtidele, vestlesime ühes keskuses ka sotsiaaltöötaja, ühes keskuses 

hooldekodu töötaja (sellest hooldekodust said mitmed kliendid kaitstud töö teenust) ja ühes keskuses 

ühe lähedasega. 

Peale keskuste külastusi viisime läbi telefoni intervjuud teenusesaajate lähedaste, eestkostjate ja 

tööandjate esindajate, ettevõtetega. Antud kontaktid leidsime külastatud keskuste kontaktide kaudu. 

Kokku rääkisime kuue PKT teenuse kliendi lähedasega, kuue ettevõtja ja nelja eestkostjaga. Nendest 

intervjuudest koostasime kokkuvõtvad memod.  

Teenusesaaja teekonna analüüs 

Analüüsisime Töötukassa LKT ja SKA PKT teenuse saajate andmeid. Tegime mõlemasse asutusse 

ristpäringu ehk küsisime Töötukassast andmeid selle kohta, milliseid Töötukassa teenuseid on PKT 

teenuse kliendid saanud ja SKAst, milliseid SKA teenuseid on LKT kliendid saanud. Teiste teenuste kohta 

küsisime perioodi 2013–2019 andmeid, et oleks võimalik analüüsida, milliseid teenuseid ta sai enne 

kaitstud töö teenust, selle ajal ja järel. Sellise ajaperioodi valisime seetõttu, et analüüsida vaid 

hädavajalikke isikuandmeid, kuid oleks siiski võimalik saada piisavalt aimu, kuidas klient on teenuste 

süsteemis liikunud – milliseid teenuseid on ta proovinud, kas ja kuidas ta on liikunud SKA ja Töötukassa 

teenuste vahel jne. Juurde vaatasime ka EMTA TÖRi andmeid. Kuna TÖRist ei väljastata isikuandmeid 

uuringute tegemiseks, analüüsisime neid anonüümsel kujul, kuid saime eristada siiski LKT ja PKT kliente. 

Eelkõige vaatasime, kui paljudel klientidel on olnud pikaajalisi töösuhteid ja üleüldiselt töökogemust, et 

mõista paremini LKT ja PKT klientide tausta. Kaitstud töö andmed meie analüüsis on 2019. aasta novembri 

lõpu seisuga. 
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Süntees 

Analüüsisime teistest riikidest kogutud andmeid, kõrvutades neid välitööde tulemustega. Arutasime 

uuringumeeskonnas uuringu järeldusi uurimisküsimuste kaupa, püüdes eri vaatenurkade abil kogutud 

materjalidest välja tuua toetavaid ja takistavaid asjaolusid, mis esmapilgul ei avaldu. 


