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Ülevaade 2016. aastal toimunud 
Rehabilitatsiooniteenuse klientide rahulolu-uuringu tulemustest 

 
 
Benita Kodu AS-is küsitakse rehabilitatsiooniteenuse klientidelt tagasisidet. Uuringute 
eesmärk on selgitada klientide rahulolu Benita Kodu AS poolt pakutavate 
rehabilitatsiooniteenustega.  
Uuringu tulemustel saadavad andmed ning nende alusel koostatud ülevaade on Benita 
Kodule väärtuslik teave oma igapäevase töö korraldamiseks selliselt, et võimaldada 
klientidele parimat teenust. 
 
Tagasisidet küsitakse statsionaarse teenuse osas teenuse lõppedes kõigilt teenuse 
lõpetanud klientidelt, ambulatoorse teenuse osas küsitakse tagasisidet kord kuus.  
2016. aastal ei olnud ankeetidel märgitud, kas tegu on olnud statsionaarse või 
ambulatoorse teenuse kasutajaga, samuti pole eristatud, kas on tegu olnud tööalase 
või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kliendiga. 
 
2016. aastal oli rehabilitatsiooniteenusel kokku 262 klienti, jagunedes 
sihtgrupiti järgmiselt: 

� Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni teenusel 24  klienti; 
 

� Sotsiaalsel rehabilitatsiooni teenusel 238 klienti, sh: 
o Lapsi 17 klienti; 
o Täiskasvanuid 221 klienti. 

 
o Sihtgrupp I 17 klienti; 
o Sihtgrupp II 129 klienti; 
o Sihtgrupp III 92 klienti. 

 
Tagasisideküsimustikule vastamise võimalust pakuti kõikidele klientidele, 
tagasisideküsimustikele vastas kokku 160 klienti, mis on 32% 2016 aastal teenust 
kasutanud klientidest. 
 

Kliendi sihtgrupp Vastanute arv Vastanute 
protsent 

Laps 3 1% 
Täiskasvanu 83 52% 
Sihtgrupp I ja II (puuet taotlevad 
ja puudega lapsed ja 
täiskasvanud) 

38 24% 

Sihtgrupp III (psüühilise 
erivajadusega täiskasvanud) 

36 23% 

 
Tabel 1. Vastanute sihtgrupp 
 
Võrreldes vastajaid sihtgrupi  osas (tabel 1), moodustasid kõige suurema rühma 
täiskasvanute sihtgrupi esindajad (52% laekunud ankeetidest). 
 

Hinnang spetsialistile Kuivõrd rahule jäädi teenustega 

Spetsialist 4  
(väga 
rahul) 

3 
(osaliselt 

rahul) 

2  
(pigem ei 
ole rahul) 

1  
(üldse ei 
ole rahul) 

Arst 48 3  0  0 
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Sotsiaaltöötaja 125  0  0  0 

Psühholoog 113 6 1   0 

Psühhiaater 3  0  0  0 

Loovterapeut 96 8 1  0 

Tegevusterapeut 111 4 1 0 

Füsioterapeut 135 3  0 0 

Logopeed/ eripedagoog  1  0 0  0 

 
Tabel 2. Rahulolu saadud teenustega spetsialistide lõikes 
 
Enim jäid kliendid rahule füsioterapeudi ja sotsiaaltöötaja teenustega. 
 

Hinnang spetsialistile Kas teenuse sisu vastas kliendi vajadustele 

Spetsialist Jah Pigem jah Pigem ei Ei 

Arst 25 5  0  0 

Sotsiaaltöötaja 68 2  0  0 

Psühholoog 59 5  0 0  

Psühhiaater  1 1 1  0 

Loovterapeut 50 10 2  0 

Tegevusterapeut 61 5  0  0 

Füsioterapeut 78 2  0  0 

Logopeed/ eripedagoog 1 0 0 0 

 
Tabel 3. Teenuse sisu vastavus kliendi ootustele 
 
Füsioterapeudi teenuse sisu vastas enim kliendi vajadustele, kõige vähem vastas 
kliendi vajadustele psühhiaatri ja logopeed/eripedagoogi teenus. 
 
Soovitused… Jah Ei 

…arstilt 56  0 

…sotsiaaltöötajalt 112  0 

…psühholoogilt 100  0 

...psühhiaatrilt 8  0 

...loovterapeudilt 87  0 

…tegevusterapeudilt 101  0 

…füsioterapeudilt 125  0 

…logopeed-eripedagoogilt   1  0 

 
Tabel 4. Spetsialistide poolt antud soovitustega jätkamine kodus 
 
Kliendid tõid välja, et jätkavad enamuste spetsialistide antud soovitustega kodus. 
Kõige vähem (1-l juhul) jätkatakse logopeedi/eripedagoogi soovitustega. 
 

Hinnang enesetundele/elukvaliteedile Vastanute arv Vastanute 
protsent 

 Ei, on muutunud halvemaks 0 0 
 Ei, on sama, mis tulles 1 1% 
Vähesel määral on paranenud 49 34% 
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Tunnen märgatavaid muutuseid oma 
enesetundes ja elukvaliteedis 

62 42% 

Tunnen end väga hästi ja seeläbi on paranenud 
ka minu elukvaliteet 

34 23% 

 
Tabel 5. Muutus enesetundes/elukvaliteedis 
 
Klientide enesetundes/elukvaliteedis toimusid rehabilitatsiooniteenusel muutused 
paremaks, vähesel määral paranes 33,6-l 5 vastanutest, 65,8%- aga oluliselt. 
 

Spetsialisti nimi ja eriala Vastanute 
arv 

Siiri, sotsiaaltöötaja 25 
Mari, psühholoog 8 
Evelin, psühholoog 2 
Liina, füsioterapeut 45 
Triin, füsioterapeut 12 
Andras, füsioterapeut 3 
Aire, füsioterapeut 2 
Liis, tegevusterapeut 2 
Anneli, tegevusterapeut 2 
Reet, loovterapeut 9 
Ljudmilla, õde 11 
Psühholoog (ilma nimeta) 4 
Füsioterapeut (ilma nimeta) 4 
Kõik spetsialistid 19 

 
Tabel 6. Spetsialist, kelle teenusega enim rahule jäädi 
 
Klientide meelest oli parimaks spetsialistiks, kelle teenusega enim rahule jäädi 
füsioterapeut Liina. 
 
 
Kliendid tõid välja põhjused, miks nad valisid teenuse saamise kohaks Benita 
Kodu AS eelkõige keskkonna, meeldiva ja professionaalse meeskonna, tuttavate 
soovitused ja enda varasema meeldiva kogemuse teenusel olemisest.  
„Tunnen ennast oodatuna. See ongi KODU. Väga hea meeskonnatöö, isiklik 
lähenemine, loodus, teenus vastavalt minu vajadustele" 
 

Vastus Vastanute arv 

Jah 142 
Ei 0 

 
Tabel 7. vastus küsimusele „Kas Teisse on teenusel viibimise jooksul lugupidavalt suhtutud ja 
arvestatud Teie õigustega“ 
 
Kõik vastanud teenusesaajad leidsid, et nendesse suhtuti teenusel viibimise jooksul 
lugupidavalt ja arvestati nende õigustega. 
 
Kommentaaride ja ettepanekutena toodi välja nii soovitusi ja tänusõnu meeskonnale, 
kui ka parendusettepanekuid. Parendusena toodi välja toitlustust ja toitlustuse 
korraldust ning liikumispuudega isikute ligipääsetavust ja mugavust teenuse 
kasutamisel. 
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Benita Kodu tänab kõiki tagasiside andnuid. Kuna teenuse liik (tööalane/sotsiaalne) on 
muutunud, mida seni ei ole tagasisidet küsides eristatud ning soovime rohkem avatud 
küsimustes saadud tagasisidet, on plaanis tagasiside protsessi ja küsimustikke 2017 
aastal muuta. Lisaks on vajadus täpsustada lastelt küsitavat tagasisidet seoses Eesti 
Lastekaitse seadusest tulenevatest nõuetest. 


