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Abivahendite valdkond 2017- 2018 aastal

Berit Rohtjärv



Abivahendid 2017

Eelarve
11 368 932 €

ESF 2 919 213€
RE 8 449 719€

Abivahendi saajad 
53 974

Lapsed;
5 520   

Eakad; 39 944   

Tööealised;
8 510   

Lapsed;
2 059 600 €

Eakad; 
6 390 119 €

Tööealised; 
2 919 213 €
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Abivahendite I. kvartali eelarve
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Abivahendite eelarve prognoos 2018

3 598 300 €

1 787 000 €

6 643 000 €

Eelarve prognoos 2018
12 028 300€

ESF RE Lapsed RE Eakad



Abivahendite prognoosid 2016 - 2022
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Abivahendi ettevõtted 18.05.2018 seisuga

• Lepingupartnereid 89

• Teeninduspunkte 506

• Lepingupartnerite nimekiri leitav Sotsiaalkindlustusameti 

kodulehel



Suletud ISO-koodidega abivahendite järjekord
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Igakuine tehingute kontroll

• 89 lepingupartnerit

• Igakuiselt laetakse u 40 000 – 45 000 tehingut

• AVE programm teostab automaatkontrolli määrusejärgsete tingimuste vastavuse osas

• AVE poolt tuvastatud vigaste tehingute arv kuus ~150

• Peaspetsialisti kontrollib ükshaaval vigaseid tehinguid, suhtleb ettevõtetega, soovib 

vajadusel lisadokumente

• Sagedasemad vead igakuiselt: piirlimiidi ületused, topelt üles laetud tehingud, valesti 

märgitud kogused, valesti arvutatud riigipoolse soodustuse protsent, kliendi õigustatuse 

puudumine tehingu hetkel



2018. aasta tegevused

• Järelvalve

• Määruse muudatused

• Erimenetluste protsessi parendamine

• Abivahendispetsialisti koolitus

• Abivahendispetsialisti kutse erisused

• Selge sõnumiga dokumendid

• Uued taotluste ja otsuste põhjad

• IAK lisalehed



Erimenetluste hüvitamise 
põhimõtted

Triin Teresa Veensalu



Erimenetlused 2017

Eritaotlused 2 813

69 077 €

667 069 €

213 350 €

2 123 735 €
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Mõju eelarvele 1 600 398 €
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Mitte rahuldada; 
755
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Eritaotluste liigid 2017
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Erimenetlus ja selleks vajalikud dokumendid

Eesmärgiks erisuse taotlemine, nt: abivahendi ühekordne piirhinna 

suurendamine, abivahendi piirlimiidi suurendamine, abivahendi 

omaosaluse vähendamine, määrusevälise abivahendi taotlemine jne.

Vajalikud dokumendid:

• Kehtiv isikliku abivahendi kaart

• Abivahendi tõend või rehabilitatsiooniplaan taotletava abivahendi vajaduse märkega 

• Taotlus (leitav kodulehelt)

• Mõningal juhul kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist erinevate ettevõtete poolt



Erimenetlus

• abivahendi ühekordset piirhinna suurendamist (piirhind on maksimaalne maksumus, millest 

arvutatakse riigi poolt hüvitatav osa)*

• abivahendit, millele ei ole määratud piirhinda* (abivahendite loetelu piirhinna lahtris on märge 

„eritaotlus“)

• abivahendit piirlimiidist suuremas koguses (abivahendi maksimaalse koguse suurendamine, mille 

riik osaliselt hüvitab)

• abivahendit, mis puudub abivahendite loetelus*

• uut sama ISO- koodiga abivahendit enne kasutusaja lõppu (juhul kui olemasolev abivahend on 

soetatud riigipoolse osalusega)

• abivahendi omaosaluse vähendamist (lisada selgitused ja põhjendused)

• muud põhjendatud erisust (sh üüriteenusel oleva abivahendi väljaost jm).

* juhtudel on vajalik esitada 2 hinnapakkumist erinevate ettevõtete poolt!



Piirhinna suurendamine

• Piirhinda suurendame juhul, kui määrusejärgse piirhinna seest ei ole võimalik 
sobiva funktsionaalsusega toodet leida

• Teise hinnapakkumise küsimisel vaatame nt. ka inimese elupiirkonda (arvestades, 
kas pakkujal on teeninduspunkt vastavas linnas või ettevõte käib inimese juures 
kodus; arvestades, mil määral inimene liigub)

• Aktsepteerime ühte hinnapakkumist, kui teist sama funktsionaalsuse ja 
sobivusega abivahendi pakkujat Eestis ei ole



Piirlimiidi suurendamine

• Üüritavatel abivahenditel suurendame piirlimiiti, kui kasutuskeskkondi on mitu (nt. 
lapsed/noored, kes käivad lasteaias/koolis). Nt. oleme võimaldanud kahte 
seisuraami, eriistet jne.

• Mähkmete piirlimiiti suurendame nt. täieliku pidamatuse korral (kasvajad, 
operatsioonid, urodüsfunktsioonid). Eeldab kirjeldust/kinnitust arstitõendil.

• Plaanime teha Sotsiaalministeeriumile ettepaneku mähkmete piirlimiiti määruses 
suurendada.



Uus abivahend enne kasutusaja lõppu

• Uue abivahendi hüvitame, kui tervislik seisund või vajadus on muutunud –
abivahendist välja kasvanud, kuulmislangus süvenenud, köndi muutus vms. 

• Kui inimese abivahend nt. kadus, siis Sotsiaalkindlustusametil ei ole kohustust 
uut võimaldada – uus abivahend võimaldatakse isikust mittetuleneval põhjusel! 
(lastega oleme paindlikumad).

• Kui uue abivahendi vajadus on olemasoleva abivahendi mittesobivuse tõttu, siis 
suuname eelmisesse ettevõttesse reguleerima/kinnituskirja saama. Kui 
hinnapakkumises on info olemas (nt samalt ortoosimeistrilt, kuulmisuurijalt), siis 
eraldi kinnituskirja vajadust ei ole.



Omaosaluse vähendamine

• Omaosalust vähendatakse kui inimene või tema perekond on saanud viimase 12 
kuu jooksul toimetulekutoetust.

Täiendavalt võtame arvesse:

• Perekonna sissetulekute suurust

• Erijuhud – peres kasvab mitu erivajadusega last

• Omaosalust oleme vähendanud, kui abivahendi OS on olnud ebamõistlikult suur (nt. ületab 
ühe kuu sissetuleku suurust).

• Oleme vähendanud, kui igakuised kulutused riikliku rahastusega abivahenditele on olnud 
ebamõistlikult suured (nt. üle 20% sissetulekust).

• Kompenseerime kuni 95%



Muu erisus (teenuse muutus)

• Võimaldame abivahendi väljaostu, nt. kui isiku tervislik seisund on stabiilne ja 
abivahendi funktsionaalsust ei ole eeldatavalt vaja muuta ning prognoositav 
kasutusperiood ületab üüri perioodi.

• Võimaldame abivahendit üürida, kui tervislik seisund on muutuv (nt 
lamatistevastased madratsid).



Muu erisus (määruseväline abivahend)

• Ei kompenseeri määrusevälist abivahendit, kui tegu on meditsiiniseadmega. 
Mitmed meditsiiniseadmed või nende kasutus on Eesti Haigekassa poolt 
rahastatavad – nt. glükomeetrid, aspiraatori kodukasutus jne.

• Hüvitame abivahendit, mis on eluliselt oluline ehk prioriteetne: inimese eluks 
hädavajalik abivahend, mille puudumine takistab iseseisvat toimetulekut, tekitab 
täiendavaid tervisekahjustusi ning sellest lähtuvalt suurenevad ravi ning 
hoolduskulusid ja kulutused abivahenditele.

• Võtame arvesse teaduslikke uuringuid

• Hea lisada juurde nt. videod, terapeutide hinnangud jne.

• Määrusevälise abivahendi riigiosalus on puudega lastel abivahendi piirhinnast 
90%.



Vaide esitamine

• Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud 

tema vabadusi, võib esitada vaide Haldusmenetlus seaduse (HMS) alusel

• Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist 

teada sai või oleks pidanud teada saama.

• Vaides tuleb esitada 

-vaidlustatava haldusakti sisu;

-põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt rikub tema õigusi;

-vaide esitaja selgelt väljendatud nõue (mida isik nõuab);

-vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust

• Vaie esitatakse kirjalikult või suuliselt. Suuline vaie protokollitakse haldusorganis ning sellele 

võetakse esitaja allkiri.

• Vaie lahendatakse 10 päeva jooksul. Juhul, kui vaiet on vaja täiendavalt uurida, võib 

haldusorgan tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra



Vaiete statistika 2018 a.
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Edasised väljakutsed erimenetlustes

• Kindlad põhimõtted erimenetluste hüvitamisel

• Määruse muudatuse ettepanekud erimenetluste praktikast

• Erimenetluste protsessi parendamine



Abivahendite digitaalne arendus

Berit Rohtjärv



Abivahendite teenuse arendamine

•Arenduse eesmärgiks on inimese jaoks lihtsa, loogilise
ja mugava teenuse loomine läbi abivahendite protsessi
digitaliseerimise, mis võimaldab abivahendi
soetamiseks vajalike dokumentide automaatse
liikumise erinevate osapoolte vahel.

•Digisüsteemi eesmärgiks on nähtamatu teenuse
loomine inimesele, mis võimaldab paberivaba
asjaajamist optimaalse pingutusega.



Abivahendite soetamine täna

Inimene Arst

Tõend

2017 a. väljastati 20 657 tk.

Abivahendi ettevõte Abivahend

•Sissekanne isikliku 
abivahendi kaarti
•Tõendi koopia 
säilitamine

Abivahendi saajaid 
2017 a. 54 148



SKAIS2

Teenuseosutaja
vaade

Isikut tõendav dokument

SKA iseteenindus

Inimene Arst Abivahendi ettevõte

Digiretsept

Abivahendite soetamine 2020



SKA iseteenindus:

• ülevaade väljastatud 
retseptidest

• ülevaade tehtud 
tehingutest

• teavitused retsepti 
lõppemise kohta

• võimalus esitada 
eritaotlust

• MSA tulevikus 
liidestatud



Retsepti koostamine



Abivahendi retsepti vaade iseteeninduses



Abivahendi retsepti andmete vaade iseteeninduses



Õnnestumise võtmekohad

• Retseptikeskuses abivahendi „sälk“

Abivahendi retsepti väljastamine analoogne meditsiiniseadme- või ravimiretseptile

• Terapeutide võimalused retseptide väljastamiseks

Võimaldada terapeutidele ligipääs retseptikeskusesse



Abivahendite võimaldamisest 
hoolekandeasutustele

Raimo Saadi



Abivahendid hoolekandeasutuses 1

• Riigikogu otsustas 2017. aasta lõpus alustada SHS muutmise.

• Ettevalmistus:

- kaardistus abivahendite vajaduse kohta asutustes;

- eelarve mõjude analüüsimine;

- regulatsiooni muudatuste ettevalmistus (SoM esitanud 

ettepanku mai alguses Riigikogule);

- jõustub 2019. aastast.



Abivahendid hoolekandeasutuses 2

• Muudatused regulatsioonis:

- vangistuses või eelvangistuses viibiv isik;

- üldhooldusteenusel või ööpäevaringsel erihooldusteenusel 

viibiv isik;

- otseselt seotud hooldusteenuse osutamise või teenuse 

osutamiseks kasutatava hoonega;

- abivahendite loetelus vastavate täienduste tegemine.



Abivahendid hoolekandeasutuses 3

Abivahend, mis on otseselt seotud hooldusteenuse osutamise või teenuse 

osutamiseks kasutatava hoonega

1) toode, mis hõlbustab eelkõige hooldaja tööd, mitte inimese 

individuaalset hakkamasaamist; 

(e loetelust: libistamislauad ja –matid, libilinad, tõsterihmad ja –

rakmed, lingtõstukid, lingtõstuki kehatoed, söögipõll)

2) toode, mis on seotud teenuse osutamiseks kasutatava hoone turvalisuse 

või sellele ligipääsetavuse tagamisega; 

(e loetelust: keskkonnahäiresüsteemid, mittelibisevad alused, 

kaasaskantav kaldtee)



Abivahendid hoolekandeasutuses 4
Abivahend, mis on otseselt seotud hooldusteenuse osutamise või teenuse osutamiseks 

kasutatava hoonega:

3) toode, mis on vajalik hooldusteenusel viibivale isikule hügieenitoimingute tegemise 

tagamiseks; 

(e loetelust: tualetitool, poti- ja dusitool, potikõrgendus, vanni- ja dusitool, vanni, duši- ja 

mähkimislauad, siibrid)

4) toode, mis on ette nähtud rahvatervise seaduse alusel kehtestatud määruses ohutu ja tervist 

toetava teenuse osutamiseks või toode, mis asendab teenuse osutamiseks ette nähtud toodet 

või vahendit, kui see vastab paremini hooldusteenusel viibiva isiku vajadustele;

(e loetelust: voodilaud, valgusti, elektriline voodi, lamatiste madrats, imavad aluslinad, sh 

pestavad aluslinad)



Abivahendid hoolekandeasutuses 5

Abivahend, mis on otseselt seotud hooldusteenuse osutamise või teenuse 

osutamiseks kasutatava hoonega:

5) hoone külge kinnitatav või teisaldatav toode, mis hõlbustab asutuses 

liikumist. 

(tugikäepidemed ja tugipuud, hingedega tugipuud, 

tugikäepidemed, teisaldatavad käsipuud tõusmiseks)



Keskkonna kohandamise 
nõustamine

Mariliis Tilk



Keskkonna kohanduse nõustamisteenus

• Alates 1. oktoobrist 2017 liikusid keskkonna kohanduse valdkonnaga 

seotud tegevused Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuselt üle SKA-sse. 

• Eesmärk: nõustada erivajadusega (sh puudega) inimesi ja KOV 

spetsialiste üle Eesti keskkonna (sh eluruumi) kohandamisel 

• Meeskonnas 3 spetsialisti+ projektijuht.

• Nõustamine üle Eesti tasuta ja meie poole võivad pöörduda nii KOV 

spetsialistid, hooldajad, erivajadusega inimesed.





Ülevaade

• 6 aasta jooksul on nõustatud 3 nägemispuudega (2 neist kahel 

korral),1 kurt ja ülejäänud liikumisraskuste ja liitpuudega 

inimesed või nende abilised/hooldajad.

• Valminud on enam kui 500 hinnangut.



Põhilised probleemkohad, millega inimesed on pöördunud

• Hoone esine 

• Välisuks 

• Trepikoda  

• Korteri uks

• Korteris liikumine

• Rõdule pääs

• Pesemis- ja tualeti ruumid 

• Köök



Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine 2018-
2023 (31.08.23) 1955 kodu

• 26.02.18 võeti vastu määrus, mille alusel saab KOV hakata taotlema puuetega 

inimeste eluruumide kohandamist RaM-st.

• Toetuse saab KOV kuni 85% (enam levinumatele kohandustele on määratud 

ühikuhinnad).

• Esimene taotlusvoor on avatud KOV-dele kuni 15.06.18.

• Osades piirkondades on I taotlusvooru avalduste vastuvõtt lõppenud (Tallinn, Tartu, 

Narva, Saaremaa....)

• Igal aastal kuulutatakse välja vähemalt 1 taotlusvoor.



Toetatavad tegevused

• Liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone 

välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või 

piirde kohandamist;

• hügieenitoimingute parandamiseks;

• köögitoimingute parandamiseks.



Abivahendid
seoses keskkonna kohandusega

Teisaldatavad Statsionaarsed 

abivahendid abivahendid

Sotsiaalkindlustusamet Kodukohandus

Määruses olevad AV (nt lingtõstuk)  Laetõstuk

Trepironija (määruseväline)  Platvormtõstuk



Näiteid kohandustest....



Platvormtõstuk



Käsipuudeta kaldtee



Metallist kaldtee



Trepikoda

• Trepitõstuki paigaldamine

• Trepironija kasutusele võtmine



Relsid trepil



Vaheuksed



Vanni asendamine dušikabiiniga



Vannituba ja WC asuvad eraldi

Olemasolev olukord



Peale kohandust



Sisseehitatud dušialus



Ühes tasapinnas duširuumi põrand



Tõsteseadmed korteris



Liikumine eri tasapindade vahel

Tooltõstuk



Soovitused köögi kavandamisel



Keskkonna kohanduse abimaterjal KOV spetsialistidele

• Valminud on abimaterjal KOV spetsialistidele erivajadustega inimeste eluruumi 

kohandamiseks (ei ole otseselt meetmega seotud).

• Sisaldab ülevaadet levinumatest probleemidest ja lahendustest. Lühidalt käsitletud 

ka abivahendite ja avaliku ruumi osa.

• Kättesaadav kõigile ameti kodulehel.



Info võimalikult lihtsasti leitav sisukorrast. Spetsialistidele koostatud kodukülastuse näidis 
ja ankeet, mida saavad kasutada



Info võimalikult lihtsasti leitav ja palju pildimaterjali



SKA kontaktid
Lepingud, AVE andmebaas, abivahendite süsteem ja arendus, tagasiside SKA-le

• Merlin Veinberg merlin.veinberg@sotsiaalkindlustusamet.ee tel: 4350594

Tehingute ja arvete kontroll, tehingu aruannete üleslaadimine

• Reelika Dampf reelika.dampf@sotsiaalkindlustusamet.ee tel: 6208338

Tööealiste seire

• Inge Mihkelsaar inge.mihkelsaar@sotsiaalkindlustusamet.ee tel: 6208396

Eritaotlused

• Mirjam Korbe mirjam.korbe@sotsiaalkindlustusamet.ee tel: 6640140

Meditsiiniseadmete ja Abivahendite Andmekogu (MSA)

• Magnus Annert magnus.annert@sotsiaalkindlustusamet.ee mob: 56928798

Abivahendite alane nõustamine, määruse muudatused, arendused

• Triin Teresa Veensalu triin.teresa.veensalu@sotsiaalkindlustusamet.ee tel: 6640128 mob: 53016998

• Annika Elmend annika.elmend@sotsiaalkindlustusamet.ee tel: 6640107 mob: 56946586

Juhtkoerte- ja keskkonna kohanduste projektijuht

• Mariliis Tilk mariliis.tilk@sotsiaalkindlustusamet.ee tel: 6640149 mob: 56358029

Abivahendite- ja keskkonna kohanduste alane nõustamine

• Kaisa Vahesalu kaisa.vahesalu@sotsiaalkindlustusamet.ee tel: 6401057 mob: 58358409

Keskkonna kohanduste alane nõustamine

• Tiina Korjus tiina.korjus@sotsiaalkindlustusamet.ee tel: 6401056 mob: 5173656

• Valeri Falkenberg valeri.falkenberg@sotsiaalkindlustusamet.ee tel: 6401058 mob: 56905982

Peaspetsialisti, abivahendite analüüs

• Kateriin Sinka Kateriin.sinka@sotsiaalkindlustusamet.ee tel: 6640126

Muud küsimused

• Berit Rohtjärv berit.rohtjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee mob: 5057105
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