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Päevakava

12.00 – 12.10  Avasõnad

12.10 – 12.40  Abivahenditest üldiselt (Berit Rohtjärv)

12.40 – 13.00  Erimenetlused (Triin Teresa Veensalu)

13.00 – 13.15  Abivahendite digitaalne arendus (Ruth Paade)

13.30 – 13.50  Abivahendite määruse muudatused (Triin Teresa Veensalu)

13.50 – 14.05  CE-märgistusest (Tagne Ratassepp)

14.05 – 14.20  Hoolekandeasutused (Raimo Saadi)

14.20 – 14.40 Abivahendi spetsialisti kutse (Anne-Mari Rebane)

14.40 – 15.00 Arutelu



Abivahenditest üldiselt

Berit Rohtjärv

Abivahendite valdkonna juht



Õigustatuse alused

• puudega lapsed kuni 18-aastased – 90%

• kõik lapsed kuni 18-aastased  - 50%, eriarsti tõendi alusel

• õppiv puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealine kuni 26a - 90%

• puudega või töövõimetusega alates 40% tööealised isikud – vastavalt määrusele

• osalise/puuduva töövõimega tööealised isikud (k.a 16-17 aastased)– vastavalt määrusele

• vanaduspensionärid – vastavalt määrusele

Erandjuhud:

• isikul rinnaproteesi ostmiseks;

• isikul, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide 

ostmiseks;

• isikul silmaproteesi ostmiseks



Tehingu tegemine ettevõttes

• Kehtiv isikliku abivahendi kaart (IAK)

• IAK täitmine

• Vahelehtede lisamine

• Abivahendi tõend

• Koopia abivahendi tõendist!



Abivahendi tõendist

• Liikumisabivahend – tehingut teostada ei saa

• Tualeti kasutamise abivahendid – võib asendada 09.12 tüve piires

• Ühe käega käsitsetavad käimisabivahendid – võib asendada 12.03 piires

• Käimisabivahendid kahe käega käsitsemiseks – võib asendada 12.06 piires



Abivahendid 2018

Eelarve
11 522 379 €

ESF 3 092 379€
RE 8 430 000€

Abivahendite saajad 
(III kvartalit) 

44 739
3 650; 8%

6 890; 15%

34 225; 77%

Lapsed Tööealised Vanaduspensioniealised

1 787 000 €

3 092 379 €6 643 000 €

Lapsed Tööealised Vanaduspensioniealised
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Abivahendi ettevõtted 26.11.2018 seisuga

• Lepingupartnereid 94

• Teeninduspunkte 512

• Lepingupartnerite nimekiri leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel



Abivahendite eelarve 2019

• 14,7 mln

• Arvestuslik eelarve tähendab, et tekkinud kulutused abivahenditele 

kaetakse.

• Arvestuslik eelarve ei kaota abivahendite loetelus olevaid piiranguid. 



2019. aasta tegevused

• Selge sõnum

• Protsessi lihtsustamine, kus võimalik

• Määruse muudatused

• Abivahendite süsteemi arendus

• Järelvalve

• Tagasiside teenindusele

• Koostöö sihtgruppide esindajatega



Erimenetlused

Triin Teresa Veensalu

Juhtivspetsialist



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



Erimenetlused 2018 aastal - 10 kuud
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Erimenetluse 2018 aastal - 10 kuud

Laps
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33%

Tööealine
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Erimenetluse taotlejad sihtgrupiti



Erimenetlused 2018 aastal - 10 kuud
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Vaiete statistika 2018 aastal – 10 kuud
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Tähelepanekud

• Hinnapakkumiste täitmine

• Inimene peab teadma hinnapakkumisel olevat summat

• Aidates inimesel erimenetluse taotlust täita, peab inimene sinna 

kirjutatuga kursis olema

• Isikute eest erimenetluste taotluste saatmisel peavad 

dokumendid olema krüpteeritud SKA nimele



Edasised väljakutsed erimenetlustes

• Uute abivahenditega tutvumine

• Määruse muudatuse ettepanekud erimenetluste praktikast

• Erimenetluste protsessi parendamine (sh taotluse 

lihtsustamine)



Abivahendite digitaalne arendus

Ruth Paade

Finants- ja arendusosakonna juhataja



Sotsiaalseid teenuseid toetavad IT süsteemid

SKAIS 1
• Pensionid
• Perehüvitised
• Ohvriabi
• Sotsiaalteenused

• Teenusega seotud ca 
700 000 inimest

STAR

• KOVi sotsiaalteenused
• Lastekaitse valdkonna 

teenused ka SKA tasemel
• Teenusega seotud ca 700 000  

inimest

AVE

• Abivahendite 
õigustatus ja  
limiitide haldus

• Teenusega seotud ca 
150 000 inimest 

SKAIS 2

• Puuetega inimeste 
sotsiaaltoetused

• Elatisabi
• Teenusega seotud ca 

160 000 inimest 



Rahv
sotsiaal-
teenused

Riiklikud 
sotsiaal-
teenused

Kohalikud 
sotsiaal-
teenused

Iseteenindus Isikute haldus Volituste haldus
Minule olulised 
teated jne

Visioon IT- süsteemist 2020+



SKAIS-i arendused

2018 III kv IV kv 2019 I kv II kv III kv IV kv 2020 I kv II kv III kv IV kv 2021

Sept 2019
PH seadusEESSI live

Iseteenindus

Perehüvitised (sh vanemahüvitis SKAIS1) 

Rahvusvaheline infovahetus (EESSI)

Abivahendid

Phase 7 Here 

13.2 wks

Arhitektuuritööd

Väikearendused (valdavalt olemasoleva funktsionaalsuse parandamine) 

Finantsmoodul (EBS)

Pensionid

Vanemahüvitis



Abivahendi e-teenus

• Kodanikule taustal toimiv riik

• Võimalusel kasutame juba olemasolevaid teenuseid nt 

Digiretsept

• Elektroonne andmevahetus seotud osapoolte vahel



Määruse muudatused

Triin Teresa Veensalu

Juhtivspetsialist



Määruse muudatused

• Määrusesse lisati juhtkoer, mille rahastus on suunatud 

vanaduspensioniealistele (tööealistele juhtkoerte rahastus ESF projektist)

• Tallatugede piirlimiidi arvestus kalendriaasta põhiseks

• Perearstid hakkavad väljastama tõendit laiemale hulgale abivahenditele

(lugemis- ja töövalgustid; valgusfiltrid; binoklid ja teleskoobid; punktkirjavarustus; punktkirja 

kirjutusmasinad; daisypleierid; hääljuhendavad diktofonid; arvuti ekraanisuurendustarkvara; 

punktkirjakuvarid tekstituvastustarkvara; arvuti ekraanilugemise tarkvara; tarkvara uuendus)

• Piirhindade muutmine (nt kärude õuraamidel algselt 55 €, nüüd 73 €)

• Ortopeedilistele jalatsitele CE-märgi nõue



Määruse muudatused

• Täpsustasime nahapesemisvahendite alt hüvitatavaid tooteid

uriinipidamatusega inimestele naha puhastamiseks - veevabad pesuvahendid pesukreem 

ja -vaht, intiimpesugeel (va. šampoonid, veega mahapestavad seebid, dušigeelid, 

dušiõlid)

• Täpsustasime nahakaitsevahendite alt hüvitatavaid tooteid

vahendid uriinipidamatusega inimestele naha kaitsmiseks ja hooldamiseks (v.a. 

kätekreem, jalakreem, näokreem, silmakreem, massaažigeel, aktiivgeel, hüdrogeel

kampriga jm vereringet soodustavad tooted)

• Muudetakse nahakaitse ja pesemisevahendite arvestust

mahuühiku põhine arvestus asendatakse piirhinna ulatuses arvestusega



Määruse muudatused

• Sidemete ja mähkmete piirlimiit tõstetakse topelt kogusele 

• Imavate aluslinade piirlimiit tõstetakse 10 tk-lt 30 tk-ni

• Pestavatele aluslinadele eraldi ISO-kood

• Laste ja täiskasvanute ühekordsete sidemete ja mähkmete jaotus imavuse 

põhiseks

09.30.18 - täiskasvanute ühekordsed uriinipidamatuse tooted imavusega kuni 599ml

09.30.21 - täiskasvanute ühekordsed uriinipidamatuse tooted  imavusega alates 600ml

• Vanaduspensioniealistel kaob korduva tõendi vajadus sidemete, mähkmete 

ja imavate linade ostmiseks



Määruse muudatused

• Erimenetlus 

• Kateetrite ja uriinikogujate tõendid laienevad üksteisele

• Uus ISO-koos 22.06.21.05 "Ajutüve implantaadi kõneprotsessor“

• Lõpetatakse analoog tehnoloogiaga kuuldeaparaatide hüvitamine

• Alates 01.07.2019 laieneb abivahendi tõendi väljastamise õigus õdedele



CE märk

Tagne Ratassepp

Terviseamet



CE märgi tähendus 
Tagne Ratassepp

TA MSO 

2018 



Uus lähenemisviis - määrus EL 765/2008, 
otsus 768/2008, määrus EL 764/2008
• Uus lähenemisviis (New Approach) võeti kasutusele Euroopa Nõukogu 

poolt 1985. aastal.

• 2008 aastal võeti vastu uus õiguslik raamistik, mille eesmärk on: 
• Täiendada turujärelevalve reegleid kaitsmaks nii tarbijaid kui ka 

professionaale tervisele ja/või keskkonnale ohtu tekitavate toodete eest (nii 
EL toodetud kui ka imporditud tooted). 

• Vastavushindamise kvaliteeti ja usaldusväärsuse suurendamine; 

• CE-märgistuse tähenduse selgitamine ja selle usaldusväärsuse suurendamine.

• Turujärelevalve meetmete rakendamise juhised.



Uue lähenemisviisi alla kuuluvad õigusaktid 

• 2009/78/EÜ – Mänguasjade ohutus

• 2010/35/EL – Transporditavad surveseadmed

• 2011/65/EL – Ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes

• EL nr 305/2011 – Ehitustooted

• 2013/29/EL – Pürotehnilised tooted

• 2013/53/EL – Väikelaevad ja jettid

• 2014/28/EL – Tsiviilotstarbelaseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalid

• 2014/29/EL – Lihtsad surveanumad 

• 2014/30/EL – Elektromagnetilane ühildatavus

• 2014/31/EL – Mitteautomaat kaalud 

• 2014/32/EL – Mõõtevahendid 

• 2014/33/EL – Liftid 



Uue lähenemisviisi alla kuuluvad õigusaktid 

• 2014/34/EL – ATEX (plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed)
• 2014/53/EL – Raadioseadmed
• 2014/35/EL – Madalpinge 
• 2014/68/EL – Surveseadmed 
• 2014/90/EL – Laevavarustus
• EL nr 2016/424 – Köisteed
• EL nr 2016/425 – Isikukaitsevahendid 
• EL nr 2016/426 – Küttegaasi põletavad seadmed 
• EL nr 2017/745 – Meditsiiniseadmed (90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ)
• EL nr 2017/746 – IVD meditsiiniseadmed (direktiiv 98/79/EL)



Meditsiiniseade (MSS §3 lg 1)

• Meditsiiniseade on instrument, aparaat, seade, tarkvara, materjal või muu 
toode, mida kasutatakse inimese puhul eraldi või kombinatsioonis, 
sealhulgas tootja poolt spetsiaalselt kas diagnostilistel või ravieesmärkidel 
kasutamiseks ette nähtud tarkvara, ja mille kavandatud põhitoime 
inimesele ei ole farmakoloogiline, immunoloogiline või ainevahetuslik, kuid 
mida kasutatakse:

• 1) haiguste diagnoosimiseks, ärahoidmiseks, jälgimiseks, ravimiseks või 
leevendamiseks; 

• 2) vigastuse või puude diagnoosimiseks, jälgimiseks, ravimiseks, leevendamiseks või 
kompenseerimiseks; 

• 3) kehaehituse või füsioloogilise protsessi uurimiseks või muutmiseks või kehaosa 
asendamiseks; 

• 4) rasestumise soodustamiseks või ärahoidmiseks



Meditsiiniseade 

• Meditsiiniseade on mis tahes kujul (sh ka virtuaalne) toode, mida 
kasutatakse inimese puhul meditsiinilisel eesmärgil ja mis ei ole ravim. 

• Meditsiiniseadme sihtotstarbekohane kasutamine on seadme kasutus 
eesmärgil, mille tootja on esitanud seadme märgistuses, kasutusjuhendis 
ja seadet tutvustavas materjalis (MSS § 12)

• Tootja – isik, kes valmistab toote või kes laseb toote projekteerida või 
valmistada ja kes turustab seda toodet oma nime või kaubamärgi all. 
Tootjana käsitatakse ka importijat ja levitajat, kes laseb toote turule oma 
nime või kaubamärgi all või kes muudab juba turule lastud toodet viisil, 
mis võib mõjutada toote vastavust kohaldatavatele nõuetele (TNVS § 4 lg 
1 p 9)



Autoriõigus ja intellektuaalne omand  

• Teosed, millele tekib autoriõigus, on:
• ilukirjandus-, publitsistika-, poliitika-, haridusalased jms kirjalikud teosed (toote 

pakend ja kasutusjuhend)

• Kaubamärgiõigused 
• Kaubamärgiomanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses:

• õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on 
identsed kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud;

• Keelatud on: 
• 1) kauba või pakendi tähistamine tähisega;
• 2) tähisega tähistatud kaupade pakkumine müügiks, nende turustamine ja ladustamine 

müügi eesmärgil;
• 3) tähisega tähistatud teenuste pakkumine ja osutamine;
• 4) tähisega tähistatud kaupade sisse- ja väljavedu;
• 5) tähise kandmine äridokumentidele, reklaammaterjalidele ja kauba kasutamisjuhendile



Toote turule toomine 

• Tootja määrab, milline õigusakt kõige rohkem kohaldub lähtuvalt 
• Toote eesmärgist ja toimest 

• Hindab vastavust olulistele nõuetele ja valib sobiva vastavushindamise 
meetodi 

• Peale vastavushindamist koostab tootja vastavusdeklaratsiooni ja 
omistab tootele CE märgi



CE märk 

• CE märgi paigaldab tootja või tema volitatud esindaja lähtudes tootele 
kohalduvast õigusaktist. Kui ei kohaldu eelpool nimetatud õigusakt, 
siis on keelatud CE märgi paigaldamine 

• Otstarbe tootele määrab tootja, kui levitaja seda muudab, siis ta 
muutub tootjaks. (kõik autoriõigused, intellektuaalse omandi õigused 
jne peavad olema täidetud)



CE märk 



Vastavusdeklaratsioon 

• Tootja kinnitab, et toode vastab kehtivatele õigusaktidele ja võtab selle 
toote eest ainuvastutuse. 

• ELi vastavusdeklaratsioon sisaldab kogu järgmist teavet:
• Tootja ja, kui see on asjakohane, tootja volitatud esindaja nimi, registreeritud 

äriniminimi või registreeritud kaubamärk ning registreeritud tegevuskoha aadress, 
millel saab nendega ühendust võtta ja nende asukoha kindlaks teha.

• Märge, et ELi vastavusdeklaratsioon on väljastatud üksnes tootja vastutusel
• Toote nimetus ja kaubanimi, tootekood, katalooginumber või muu üheselt mõistetav 

viide, mis võimaldab ELi vastavusdeklaratsiooniga hõlmatud seadme 
kindlakstegemist ja jälgitavust (näiteks foto, kui see on asjakohane), ning selle 
sihtotstarve. 

• Seadme riskiklass 
• Kinnitus selle kohta, et vastavusdeklaratsiooniga hõlmatud seade vastab käesolevale 

määrusele ja, kui see on kohaldatav, kõigile muudele asjakohastele liidu 
õigusaktidele, millega sätestatakse ELi vastavusdeklaratsiooni väljaandmine



ELi vastavusdeklaratsioon sisaldab kogu
järgmist teavet:
• Viited ühtsele kirjeldusele, mida on kasutatud ja mille alusel vastavust

deklareeritakse.

• Kui asjakohane, siis teavitatud asutuse nimetus ja tunnusnumber, 
vastavushindamismenetluse kirjeldus ja väljaantud sertifikaadi või 
sertifikaatide tunnusnumber (tunnusnumbrid).

• Vajaduse korral täiendav teave

• Deklaratsiooni väljaandmise koht ja kuupäev, allakirjutanu nimi ja 
amet, teave, kelle poolt ja kelle nimel on nimetatud isik allkirja 
andnud, ning allkiri.



Vastavusdeklaratsioon 

• https://msa.sm.ee/est/vorm/?

https://msa.sm.ee/est/vorm/


Abivahendite võimaldamisest 
hoolekandeasutustele

Raimo Saadi

Sotsiaalministeerium



Abivahendid hoolekandeasutuses (1)

• Alates 1. jaanuarist 2019 jõustub SHS muudatus, mille järgselt 

on hoolekandeasutustes elavatel inimestel võimalus sama 

põhimõtte alusel saada laiendatud ring abivahendeid 

soodustusega nagu nendel, kes elavad kodus.

• Vastavad muudatused tehakse ka abivahendite loetelus, mis 

jõustuvad 1. jaanuar 2019.



Abivahendid hoolekandeasutuses (2)

• Muudatus ei puuduta vangistuses või eelvangistuses viibivaid inimesi –

neile jääb kehtima sama kord nagu tänaseni;

• Muudatus puudutab inimesi, kes viibivad:

- üldhooldusteenusel;

- kogukonnas elamise teenusel, kui teenust osutatakse 

rohkem kui kümnele erivajadusega isikule;

- ööpäevaringsel erihooldusteenusel (erand inkontinentsustooted).

• Muudatus ei puuduta abivahendeid, mis otseselt seotud hooldusteenuse 

osutamise või teenuse osutamiseks kasutatava hoonega;



Abivahend, mis on otseselt seotud hooldusteenuse osutamise või 
teenuse osutamiseks kasutatava hoonega (1):

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)

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)



Abivahend, mis on otseselt seotud hooldusteenuse osutamise või 
teenuse osutamiseks kasutatava hoonega (2):

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)

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

(tugikäepidemed ja tugipuud, hingedega tugipuud, tugikäepidemed, teisaldatavad käsipuud tõusmiseks)



Abivahendi spetsialisti 

kutsete andmine
Anne-Mari Rebane

Eesti Tegevusterapeutide Liit

27.11.2018



Abivahendi spetsialisti kutsed

● Kutse andjaks Eesti Tegevusterapeutide Liit

● Kutse andja õigused kehtivad 03.11.2017 kuni 02.11.2022 

Kutse andmisega seotud kontaktisik: 

1. Nimi: Anne-Mari Rebane

2. E-mail: avskutse@gmail.com

3. Telefon: +372 58138018 

Eelistatud kontaktivormiks meilid, kõnedele vastan vastavalt võimalustele.



Abivahendi spetsialist kutsete komisjon

Abivahendi spetsialisti kutsete komisjoni koosseis:

● esimees Janar Vaik, MTÜ Jumalalaegas

● aseesimees Katrin Järveots, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

● liige Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koda

● liige Annika Elmend, Sotsiaalkindlustusamet

● liige Ida Joao-Hussar, Eesti Tegevusterapeutide Liit

● liige Ligita Haavik, Tervise Abi

● liige Tiina Kadak, Eesti Apteekide Ühendus

Kõik kutset puudutav on kooskõlastatud ja loodud koostöös kutsekomisjoniga.



Abivahendi spetsialisti kutse nõue

Sotsiaalhoolekande seadus

§ 55. Nõuded abivahendi müüjale või üürijale

(2) Abivahendi müüja või üürija peab tagama ettevõtte igas müügipunktis 

vähemalt ühe spetsialisti olemasolu, kellel on kutseseaduse alusel välja antud 

abivahendispetsialisti kutse, või käesoleva paragrahvi lõike 21 alusel kehtestatud 

määruses nimetatud spetsialisti olemasolu, kellel on abivahendi müümiseks või 

üürimiseks sobiv kvalifikatsioon ja vajalik ettevalmistus.

[RT I, 28.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2020]

https://www.riigiteataja.ee/akt/126062018018?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017008


Abivahendi spetsialisti kutse omandamine

● Kutse saamiseks tuleb sooritada kutseeksam. 

● Taotleda saab järgnevaid kutseid:

○ 4.taseme abivahendi spetsialist;

○ 5.taseme abivahendi spetsialist (spetsialiseerumisega).

● 5. taseme taotlemiseks ei pea omama 4.taset.

● Sotsiaalhoolekande seaduse § 55. (2) nõudele vastavad mõlemad (st 

sõltumata 5.taseme spetsialiseerumise valdkonnast ja müüdavast 

sortimendist).



5. taseme spetsialiseerumised

○ Nägemisabivahendi spetsialist, tase 5

○ Kuulmisabivahendi spetsialist, tase 5

○ Kõne- ja kommunikatsiooniabivahendi spetsialist, tase 5

○ Proteeside ja ortopeediliste abivahendite spetsialist, tase 5

○ Liikumishäiret kompenseerivate abivahendite spetsialist, tase 5

5.taseme kutseeksam on planeeritud toimuma suvi/sügis 2019. Eeltingimused, kutsetasud, 

eksami ülesehitus jm on välja töötamisel. 

5.taseme eksamit puudutava infoga kursis olemiseks täida ära vorm=> 

https://goo.gl/forms/0yxyYRV92WjddJC92

https://goo.gl/forms/0yxyYRV92WjddJC92


Hetkeseis kutsete osas

● Abivahendi spetsialist, tase 4: 

○ varem pole välja antud,

○ esimene kutse voor poole peal, kutse taotlejaid esimeses voorus 26. 

● Abivahendi spetsialist, tase 5:

○ varem välja antud ainult 2016. aastal,

○ 11 inimesel kutse - 3 kuulmisvaldkonna, 5 liikumise valdkonna ja 3 

ortopeedilise valdkonna kutsega abivahendi spetsialisti.



4.taseme kutse andmise voorud

● Dokumentide esitamine toimub ainult Moodle keskkonnas: 

https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=23736

● Info üleval ka Eesti Tegevusterapeutide Liidu kodulehel: 

https://tegevusteraapia.ee/kutse-andmine/

● Kõige ajakohasem info kutse andmise voorude kohta on leitav siit: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/151xOjSXvsFer3HNhJRhV46WFBJ0

7R-iQ1UbMc6cqks4/edit?usp=sharing

https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=23736
https://tegevusteraapia.ee/kutse-andmine/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/151xOjSXvsFer3HNhJRhV46WFBJ07R-iQ1UbMc6cqks4/edit?usp=sharing


4. taseme kutse andmise voorud

● I voor, dokumendid esitada kuni 17.11.2018, eksam 07.12 Tallinnas

● II voor, dokumendid esitada kuni 21.01.2019, eksam 7.nädalal Tallinnas

● III voor, dokumendid esitada kuni 25.03.2019, eksam 16.nädalal Tartus

● IV voor, dokumendid esitada kuni 27.05.2019, eksam 25.nädalal Kohtla-Järvel*

● V voor, dokumendid esitada kuni 29.07.2019, eksam 34. nädalal Tallinnas

● VI voor, dokumendid esitada kuni 07.10.2019, eksam 44. nädalal Tartus

● VII voor, dokumendid esitada kuni 25.11.2019, eksam 51.nädalal Tallinnas

*Eksam toimub Kohtla-Järvel juhul kui 31.12.2018 seisuga on sellele eelregistreerunud vähemalt 15 inimest 

järgneval lingil: https://goo.gl/forms/qBluVIKx8x8ndtxg2

https://goo.gl/forms/qBluVIKx8x8ndtxg2


4. taseme kutse vooru ülesehitus

● Igas voorus saab kutset taotleda 60-96 inimest sõltuvalt toimumiskohast.

● Voorus osalemiseks tuleb esitada dokumendid ja tasuda kutsetasud dokumentide 

esitamise tähtajaks.

● Kutse andmise vooru täitumisel jätab kutse andja endale õiguse suunata vooru piiri 

ületavad kutse taotlejad ootelisti või järgmisele eksami toimumise päevale.

● Eksam toimub ühe päeva jooksul kuni 4 grupis: 9.00-10.30, 11.00-12.30, 13.30-

15.00, 15.30-17.00. Täpne eksamite toimumise arv selgub pärast dokumentide 

vastuvõtu lõppu.



4. taseme kutse taotlemise protsess I

1. Kutse taotleja esitab dokumendid Moodle keskkonnas nõutud tähtajaks: 

https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=23736

● Esitatavad dokumendid: 

○ avaldus (digiallkirjastatud),

○ CV,

○ haridust tõendav dokument (vähemalt põhiharidust tõendav),

○ koopia isikut tõendavast dokumendist,

○ tööandja tõend* (6-kuuline töökogemus, digiallkirjastatud tööandja poolt),

○ maksekorraldus.

*Tööandja tõendit ei pea esitama kui on esitatud abivahendi spetsialisti kutseõppe (aastane õpe Tallinna 

Tervishoiu Kõrgkoolis) lõpetamise dokument  

https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=23736


4. taseme kutse taotlemise protsess II

2. Kutse andja kontrollib esitatud dokumentide vastavust eeltingimustele ning toimub 

registreerumine eksamile.

● Vajadusel antakse täiendav tähtaeg puuduste likvideerimiseks.

● Kutse taotlejate nimekiri saadetakse kinnitamiseks kutsekomisjonile. 

● Kutse taotlejatele avatakse registreerimislink, kus saab ennast eksamipäeval toimuvale 

eelistatud ajale määrata (kuni 4 aega). 

● Põhjendatud vajaduse korral saab kutse andja eelnevalt registreerida inimesed soovitud 

ajale. Sellest anda teada dokumentide esitamise ajal selle lingi kaudu: 

https://goo.gl/forms/4Z4v7V0BTDPcrpqt2

https://goo.gl/forms/4Z4v7V0BTDPcrpqt2


4. taseme kutse taotlemise protsess III

3. Eksami toimumine. 

● Eksamile tulles tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument ja tagada enda ligipääs Moodle keskkonnale 

(ID-kaart, Mobiil-ID, parool).

● Eksami sooritamiseks on aega 1,5 tundi.

● Eksam koosneb kolmest osast:

○ Üldküsimused (valikvastused), osakaal 20% testist. Hindamine toimub 

automaatselt, testiosa lävend on 40%.

○ 2. Juhtumid (valikvastused), osakaal 40% testist. Hindamine toimub 

automaatselt ja testiosa lävend on 55%. Kasutada saab määruse lisa.

○ 3. Avatud küsimused, osakaal 40% testist. Hindamine toimub 

hindamiskomisjoni poolt ja testiosa lävend on 40%.



4. taseme kutse taotlemise protsess IV

4. Tulemustest teavitamine. 

● Kutse andmise tulemused selguvad umbes kuu päras, teavitus Moodle 

keskkonna kaudu (teade meilile).

● Eksami edukalt sooritanutele saadetakse kutsetunnistused tähitult postiga.

● Eksami edukalt mittesooritanutele saadetakse teave koos kutse mitteandmise 

põhjusega.



Vaidlustamine

● Taotlejal on õigus vaidlustada kutsekomisjoni otsus kutset taotlevale isikule 

kutse andmise või andmata jätmise kohta haldusmenetluse seaduses 

sätestatud tingimustel ja korras vaide esitamisega kutse andjale või 

kaebusega halduskohtusse halduskohtumenetluse seaduse alusel.



Täiendav info

● Abivahendite valdkonnas toimuva infovahetuse toetamiseks on loodud Facebookis 

grupp nimega Abivahendid (https://www.facebook.com/groups/abivahendid/ ). Kõik 

on oodatud sellega liituma ja infot vahetama.

● ETL ootab meilile avskutse@gmail.com järgnevat infot:

○ kutse andmist puudutavad küsimused;

○ kuidas ETL saaks toetada abivahendi spetsialisti eriala arengut;

○ kuidas ETL saaks toetada abivahendite valdkonna arengut Eestis;

○ millised probleemid vajaksid lahendamist või tähelepanu juhtimist;

○ kõik teised valdkonnaga seotud küsimused ja ettepanekud.

https://www.facebook.com/groups/abivahendid/
mailto:avskutse@gmail.com


Tänud!



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

• Agne Kranach agne.kranach@sotsiaalkindlustusamet.ee tel: 6640140

Abivahendite alane nõustamine, määruse muudatused, arendused, MSA

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

Abivahendite alane nõustamine, määruse muudatused, arendused

• 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

mailto:merlin.Veinberg@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:reelika.dampf@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:inge.mihkelsaar@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:agne.kranach@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:triin.teresa.veensalu@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:annika.elmend@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:Mariliis.tilk@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:kaisa.vahesalu@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:tiina.korjus@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:valeri.falkenberg@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:Kateriin.sinka@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:berit.rohtjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee

