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Abivahendite talitus



2021 abivahenditeenuse maht ja kulu

• Abivahendeid sai soodustingimustel 
üle 65 900 inimese

• - lapsi oli ca 4000 
• - tööealisi ca 13 000 (vähenenud TV / 

puude raskusaste + piloodis osalenud)

• - pensioniealisi ca 49 000

• Teenusepakkujaid on ca 170 ja 
teeninduskohti kokku 485

• Aastane teenuse kulu kokku oli 
veidi üle 15 miljoni

• - lapsed ca 2,2 miljonit
• - tööealised ca 4,6 miljonit
• - pensioniealised ca 8,2 miljonit

• Ühes kuus tehti keskmiselt 46 000 
abivahendite tehingut

• Erimenetluste taotlusi esitati ca 2000



Soodustusega saab abivahendeid

• Abivahendeid saab nö tavalisel teel ehk tavatingimustel 

• Erimenetluse teel ehk eritingimustel



Erimenetlus
Erimenetlust saab inimene taotleda abivahendi : 

• piirhinna suurendamiseks (näiteks isik vajab abivahendite loetelus 
olevast piirhinnast kallimat abivahendit) 

• omaosaluse vähendamiseks (näiteks vajab loetelu järgset 50% riigi 
osaluse tõstmist 90% peale)

• abivahendi piirlimiidi ehk koguse suurendamiseks (näiteks vajab 
kahte ühe ISO koodiga abivahendit)

• uue abivahendi ostmiseks enne olemasoleva kasutusaja lõppu 

• abivahendi ostmiseks või üürimiseks, mis puudub loetelust

• teenuse muutuseks ehk kas üüritava abivahendi ostmiseks või müügis 
oleva abivahendi üürimiseks



Erimenetluseks vajalikud dokumendid

• Abivahendi vajadust tõestav tõend või rehabilitatsiooniplaan 

• Taotlus (leitav kodulehelt)

• Võimalusel kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist erinevate ettevõtete poolt

Dokumentide esitamise võimalused:

• e-postiga info@sotsiaalkindlustusamet.ee

• posti teel aadressile Paldiski mnt 80, Tallinn, 15092 Tallinn

• täita sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses



Abivahendite saamise tingimused



Kodulehel eraldi info viimaste muudatuste kohta



Viimased suuremad muudatused

Koostöös erinevate tervise- ja sotsiaalvaldkonna ekspertidega jõudsime 
ühise seisukohani, et Eesti Haigekassa ja SKA vahel kattuvad tooted tuleks 
jagada selliselt, et neid hüvitatakse vaid ühe süsteemi poolt.

• 1. jaanuarist 2022 hüvitab kindlustatud inimestele ortoose, tallatugesid, 
uriini eritumist suunavaid abivahendeid ja uriinikogujaid Eesti 
Haigekassa. 

• Mais jõustus sotsiaalhoolekande seaduse muudatus, mille järgselt:
- hüvitab edaspidi proteese ainult SKA
- üla- ja alajäsemeproteeside soetamine seoti lahti puudest ja töövõime 

languse olemasolu nõudest



Muudatused

• Avatud on esimesed e-poed, kust saab lihtsamaid tooteid omale 
koju või pakiautomaati tellida.

• Sobivaima või lähima ettevõtte leidmiseks saab abi 
kaardirakendusest SKA kodulehelt: 
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-
hoolekanne/abivahendi-vajajale





Abivahendite ja meditsiiniseadmete hüvitamise süsteemi integreerimise                
pilootprojekt 01.01.2021-30.06.2021     

Katseprojektis osales 3103 tööealist inimest

34 lepingupartnerit tegid 4425 tehingut  



Projektis enim soetatud abivahendid



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



Olulisemad järeldused ja 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 alustel.

• Kirjeldada abivahendite rakendustingimused, mis võimaldavad selgemini 
määratleda, milliste näidustuste puhul on abivahend asjakohane (RFK). 



RFK põhine abivahendi näidustuse kirjeldus
• Näidustuste täiendamisel tugineme rahvusvahelisele funktsioneerimisvõime, 

vaeguste ja tervise klassifikatsioonile (RFK)

Abivahendite loetelu:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2202/1063/SOM_m53lisa_01012022.pdf#



2022 aasta tegevused ja eesmärgid
• Abivahendite e - teenuse arendamine

• Abivahendite ja meditsiiniseadmete integreerimise kontseptsiooni jätkutegevused – puudest vabaks

• Õdedele abivahendeid tutvustav täiendkoolitus 

• Kuulmisabivahendi sobitaja baaskoolituse mõju hinnang – kasutajate poolne kvaliteedi hinnang

• Iga aastane teenuse kaasajastamine – vajadus, tingimused, hinnad

• Eritaotluste  menetlemine – nõustamine, vajaduste analüüs, kitsaskohtade kaardistus

• Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu (MSA) efektiivsuse tõstmine

• Juhtkoerte teenuse ümarlaud - kitsaskohtade kaardistus,  vajaduse kirjeldus, lahenduste leidmine

• Ümarlaud alternatiivkommunikatsiooni ekspertidega - suhtlust toetavate/asendavate abivahendite 
vajaduse hindamise ning oskusliku kasutamise teemal. 

• Abivahendispetsialisti eksami sisu uuendamine, teenusepakkujate koolitamine 

• Erivajadusega laste tugiteenuste reformi panustamine – lastele teenus puudest vabaks



Abivahendite talituse kontaktid
Tiia Orlovski, abivahendite talitusejuht, tel:505 7105, 
tiia.orlovski@sotsiaalkindlustusamet.ee

Üldised küsimused erimenetluse taotlemise kohta, erimenetluse otsused
Agne Kranach, spetsialist tel:  5866 8462, agne.Kranach@sotsiaalkindlustusamet.ee

Lepingute sõlmimine ja sellega seonduv, määruse muudatused
Merlin Veinberg, nõunik tel: 5305 9218, merlin.veinberg@sotsiaalkindlustusamet.ee

Abivahendite alane nõustamine, erimenetlused 
Annika Kiik, peaspetsialist tel: 5694 6586, annika.kiik@sotsiaalkindlustusamet.ee
Bret Schär, peaspetsialist tel 53026672, bret.Schar@sotsiaalkindlustusamet.ee
Karin Kangur, peaspetsialist tel 53068287, karin.kangur@sotsiaalkindlustusamet.ee

Digisüsteemi arendusteemad:
Kairit Pärna, arendusspetsialist tel: 58358409, kairit.parna@sotsiaalkindlustusamet.ee



Aitäh!
Annika Kiik
peaspetsialist 
Sotsiaalkindlustusamet 
Annika.kiik@sotsiaalkindlustusamet.ee 


