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Abivahenditeenusest

• Abivahendeid saavad soodustingimustel ca 54 000 inimest 

aastas

- Lapsed ca 3600  (sh puude raskusastmega 1600 last ja ilma  

2000 last)

- Tööealised ca 8500 (vähenenud TV / puude raskusaste)

- Pensioniealised ca 42 000

Abivahenditele soodustuse saamine on seotud puudest või 

funktsioonihäirest tulenevate tegutsemise ja osalemise 

piirangute olemasoluga.



Teenuse sihtgruppide osakaal



Teenuse kulu on ca 13,5 miljonit eurot



Ühe inimese keskmine kulu sihtgrupis
2020. aastal: 
- Vanaduspensioniealine - 177 eurot

- Tööealine (16+...) - 462 eurot

- Lapsed - 589 eurot

• Alates 2022 a. tuleb kõikide sihtgruppide teenuse rahastus RE 

arvestusliku kuluna. 

• Teenusepakkujaid on 173 ja teenust osutatakse 487 erinevas

teeninduspunktis. 



Soodustusega saab abivahendeid

• Abivahendeid saab soetada nö tavalisel teel 

• Erimenetluse teel



Teenusepakkujad 

• Teenusepakkujaid on 173 

• Teenust osutatakse 487 erinevas teeninduspunktis

• Avatud on esimesed e-poed, kust saab lihtsamaid tooteid (nt 

inkotooted) omale koju tellida.

• Sobivaima või lähima ettevõtte leidmiseks saab abi 

Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: 

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-

hoolekanne/abivahendi-vajajale

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale




Abivahendite e-teenuse arendus

• Eesmärgiks on inimese jaoks paberivaba teenus, mis 

võimaldab erinevaid abivahendite tehinguid teha lihtsalt ja 

mugavalt.

• Alates eelmise aasta oktoobrist liigub abivahendite tehingute 

info osapoolte vahel digitaalselt. Kadus vajadus paberkandjal 

isikliku abivahendi kaardi kasutamiseks.

• Toimetulekutoetuse saajatele vähendatakse omaosalust 

abivahendi soetamisel automaatselt kuni 95 protsendini. 



Sotsiaalkindlustusameti iseteenindus

Abivahendi kasutajad saavad oma varasemaid ja uusi abivahendi 
ostu- ja üüritehinguid näha Sotsiaalkindlustusameti 
iseteenindusest. 

Näiteks seda, millal ta mida, kui palju ja millise hinnaga soetanud 
on ning ka seda, kas ja kui suur on vaba limiit.

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID-ga.



Teenuse sisuline arendus

• Koostöö partneritega (ühingud, erialaliidud jmt)

- soovime teada, millised on valdkonna väljakutsed;

• Abivahendite eritaotluste menetlemine

- näeme, millised on inimeste väga erilised vajadused;

• Partnerite koolitamine (rehabilitatsioonimeeskonnad, 

med.õed)

- infovahetus, nõustajate parem teadlikus süsteemist;

Abivahendite hüvitamistingimuste pidev ajakohastamine, sh iga-

aastane määruse muudatuse ettevalmistamine



Abivahendite määruse järgse loetelu 
muutmine 2022 aastal

• Tõendi väljastajate ringi laiendamine üldarstide ja arst-

residentidega

• Ortooside (sh tallatoed), kateetrite ja uriinikottide loetelust 

väljaarvamine – hüvitama hakkab HK

• Uute abivahendite loetellu lisamine – trepironija, teise kõrva 

heli ülekande süsteem (CROS), kurtidele mõeldud 

beebimonitor

• Abivahendit vajava isiku kirjeldamine RFK-d kasutades



ESF vahendite toel 

• Kuulmisabivahendi sobitaja koolitus

- eesmärgiga tõsta ettevõtetes nõustamise kvaliteeti. 

• Abivahendite kompenseerimise ja meditsiiniseadmete 

hüvitamise süsteemi integreerimine (pilootprojekt)

- hindamaks abivahendivajadusega tööealiste sihtgrupi 

suurust ja võimaliku lisakulu suurust, kui teenusel ei oleks 

eeltingimusi



Projekti kestvus   01.01.2021-30.06.2021

Pilootprojektis osales kokku 3103 inimest

34 lepingupartnerit tegid 4425 tehingut  



Projektis enim soetatud abivahendid



Projekti kulu oli 140 000 eurot



Pilootprojektis osalenud 3103 isikust taotles puuet või töövõime 
langust 284 inimest ehk 9% kõigist osalejatest, neist 90 –l ehk 3% 
tuvastati kas töövõime vähenemine või puude raskusaste



Järeldused ja edasised ettepanekud

• Kirjeldada abivahendite rakendustingimused, mis 

võimaldavad selgemini määratleda, milliste näidustuste puhul 

on abivahend asjakohane (RFK). 

• Ortopeedilised abivahendid moodustasid 65% pilootprojekti 

kulust, peamised põhjused - omandatud lampjalgsus või jala  

ristivõlvi lamenemine. Alates 2022. aastast liiguvad tallatoed 

ja ortoosid Haigekassa haldusalasse, kus nende vajadust 

saab hinnata täpsematel alustel. 

• Pilootprojektis oli ühe isiku kulu keskmiselt 45 eurot, st 

vajadused on väiksemad ja tihti ajutised.



Järeldused ja edasised ettepanekud

• Luua võimalused abivahendite saamiseks kiirelt neile 

inimestele, kellel tekib vajadus abivahenditele ootamatult, nt 

õnnetused, insult, operatsioonid.

• Luua tööandjatele motiveerivad võimalused 

kompenseerimaks töötajatele töötamisest tingitud vaevuste 

leevendamiseks soetatavate abivahendite kulu.

• Luua abivahendi vajaduse tuvastajatele kaasaegne moodus 

hindamaks abivahendi vajadust ühtsetel ja selgetel alusel.

2022. aastal soovime leppida tõendi väljastajatega kokku metoodika, 

mille alusel ja millise detailsusega abivahendi vajadust hinnata (nt 

rakendades RFK keelt), et muuta pabertõendid elektroonseteks.
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