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Abivahenditest ja 
erimenetlustest üldiselt



Õigustatud isikud ja riigipoolse soodustuse %

• puudega lapsed kuni 18-aastased – 90%
• puudeta lapsed kuni 18-aastased  - 50%, eriarsti tõendi alusel
• 16-17 aastased osaline või puuduv töövõime – vastavalt määrusele 
• õppiv puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealine 18 kuni 26a - 90%
• puudega või töövõimetusega alates 40% tööealised isikud – vastavalt määrusele
• osalise/ puuduva töövõimega tööealised isikud – vastavalt määrusele
• vanaduspensionärid – vastavalt määrusele

Erandjuhud:
• rinnaproteesi vajaja
• kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide vajaja, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30dB  
• silmaproteesi vajaja



Info leidmine SKA kodulehelt



Abivahendid 2020
Eelarve

13 497 662€
ESF 3 952 006€
RE 9 545 656€

Abivahendi saajad 
54 154

Laps RE (0-15); 3560; 6%

Tööealine 
ESF; 8552; 

16%

Vanaduspensioniealine; 
42042; 78%

Laps RE (0-15); 
2 096 507 €

Tööealine ESF; 
3 952 006 €

Vanaduspensioniealin
e; 7 449 149 €



Abivahendite jagunemine 2020.aastal

04 ABIVAHENDID 
INIMESE RAVIKS

4%

06 ORTOOSID JA 
PROTEESID

20%

09 ENESEHOOLDE-
JA 

KAITSEABIVAHENDI
D

23%

12 PERSONAALSED 
LIIKUMISE ABIVAHENDID

23%

18 KODU JA MUUDE 
RUUMIDE SISUSTUS JA 

KOHANDUSED
8%

22 SUHTLUS- JA 
TEABEVAHETUSE 

ABIVAHENDID
22%

24 ESEMETE 
JA …

27 ABIVAHENDID JA SEADMED 
KESKKONNATEGURITE …



Erimenetlused 2020

• Erimenetlusi kokku 1307
• Lisakulu eelarvele 3,3 miljonit

369; 28%

378; 29%

560; 43%

Erimenetluste taotlejate arv 2020

Laps Pensionär Tööealine



Erimenetlused 
2021 (10 kuud) 

365

367

518

Isikute arv 2021 (10 kuud)

Laps Pensionär Tööealine

Erimenetlusi kokku 1800
(Isikute arv 1250 )
Eelarveline kulu ca 2,3 
miljonit 



Lepingust tulenevad kohustused (1)
• anda abivahendit ostma või üürima tulnud isikule ja tema esindajale 

vajalikku ja korrektset informatsiooni riigipoolse soodustusega 
abivahendite taotlemise ning riigi poolt tasu maksmise kohustuse 
ülevõtmise korra kohta (sh erimenetluse taotlemise võimalus) (punkt 
2.1.8.)

• nõustada isikut lähtuvalt ettevõtte poolt pakutavatest abivahenditest talle 
vajaliku ja sobiva abivahendi valimisel, samuti tutvustada isikule 
alternatiivseid abivahendeid (punkt 2.1.9.)

• nõustada ja juhendada isikut abivahendi kasutamisel (sh abivahendi 
kasutamise ja hooldamise tingimused, kasutamisega seotud 
ohutingimused) (punkt 2.1.10.)

• sobitada ja kohandada abivahendit vastavalt isiku individuaalsetele 
eripäradele abivahendi kasutusaja jooksul (punkt 2.1.11.) 



Lepingust tulenevad kohustused (2)

• tagada, et oleks tasutud vähemalt isiku minimaalne omaosalus. Täitjal 
on keelatud isiku eest omaosalust tasuda (punkt 2.1.22.)

• siduda isikule müüdav või üüritav abivahend ISO-koodiga vastavalt ISO 
koodi nimetusele ja grupi kitsendusele või täpsustusele (punkt 
2.1.23.)

• koostada õigustatud isikule tema soovil abivahendi hinnapakkumine 
vastavalt lisadele 7–15. Hinnapakkumise koostamiseks peab olema 
inimesele võimaldatud abivahendi proovimine, v.a isikule 
individuaalselt valmistatava abivahendi hinnapakkumise koostamiseks 
(punkt 2.1.32.)



Lepingust tulenevad kohustused (3)
• informeerida abivahendit üürima tulnud isikut ja tema esindajat 

abivahendi kasutusaja pikkusest ja võimalusest abivahend pärast 
kasutusaja lõppu uue vastu vahetada (punkt 2.1.35.1.)

• informeerida abivahendit üürima tulnud isikut või tema esindajat, et 
riigipoolne soodustus kehtib õigustatuse aluse kehtivuse või 
erimenetlusotsuses väljatoodud kuupäevani (punkt 2.1.35.2.)

• informeerida erimenetlusotsuse alusel abivahendit üürivat isikut või tema 
esindajat, et abivahendi katkematu kasutamise vajadusel tuleks uus 
erimenetluse taotlus esitada vähemalt 30 päeva enne olemasoleva otsuse 
kehtivuse lõppu (punkt 2.1.35.3.) 

• teatada volitajale viivitamatult asjaoludest, mis takistavad lepingu täitmist 
või millel on teised õiguslikud tagajärjed, sh kui täitjal ei ole võimalik 
erimenetlusotsusega võimaldatud abivahendit otsuse kehtivusaja jooksul 
väljastada (punkt 2.1.41.)



Lepingust tulenevad õigused

• saada volitajalt isiku nõusolekul vajalikku informatsiooni isiku 
õigustatuse, varasemate tehingute ja abivahendi limiitide kohta, sh 
eriliigilisi isikuandmeid (punkt 3.1.2. )

• osutada abivahendi müügi-, üüri- ja hooldusteenust väljaspool täitja 
registreeritud ruume, kui see on vajalik isiku tervisliku seisundi tõttu 
või muul arvestataval põhjusel (punkt 3.1.3.) 

• väljastada isikule tema soovil abivahend vastavalt täitja hinnakirjale, 
mille eest tasub isik kogu ulatuses, kui isik ei soovi jääda järjekorda või 
taotleda erimenetluse korras tasu maksmise kohustuse riigi poolt 
ülevõtmist (punkt 3.1.5.)



SKA õigus

• Volitajal (SKA-l) on õigus nõuda abivahendi eest tasutud summa tagasi 
tagasiulatuvalt poole aasta jooksul pärast tehingu tegemist, kui 
abivahendi väljastamisel ettevõte ei kohandanud abivahendit isikule 
sobivaks (punkt 6.6.)



Erimenetluste liigid



Piirhinna ühekordne suurendamine

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

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



Piirlimiidi ehk koguse suurendamine

• suurendame piirlimiiti, kui see on inimese diagnoosist või 
funktsioonihäirest tulenevalt põhjendatud

- nt kui kasutuskeskkondi on mitu (nt. lapsed/noored, kes käivad 
lasteaias/koolis). Nt. oleme võimaldanud kahte seisuraami, eriistet jne.



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 õigust 
uut võimaldada – uus abivahend võimaldatakse isikust mittetuleneval 
põhjusel! 

• Kui uue abivahendi vajadus on tekkinud olemasoleva abivahendi 
mittesobivuse tõttu, siis suuname inimese tehingu teinud ettevõttesse 
abivahendit reguleerima/seletuskirja saama. Kui hinnapakkumises on info 
olemas (nt samalt ortoosimeistrilt, kuulmisuurijalt), siis eraldi kinnituskirja 
vaja ei ole.



Omaosaluse vähendamine
• Omaosalust vähendatakse kui inimene või tema perekond on saanud viimase 

12 kuu jooksul toimetulekutoetust.
• Kompenseerime kuni 95% abivahendi piirhinnast
Täiendavalt võtame arvesse:
• Perekonna sissetulekute suurust
• Erijuhud – peres kasvab mitu erivajadusega last
• Igakuiseid kulutusi abivahenditele
• Omaosalust oleme vähendanud, kui abivahendi omaosalus on olnud 

ebamõistlikult suur (nt ületab ühe kuu sissetuleku suurust).
• Võtame arvesse riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri (2021. aastal on 

toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus ning 120 
eurot pere teisele ja igale järgmisele liikmele. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir 
on 180 eurot kuus)



Loetelust puuduv ehk määruseväline abivahend

• Kui toode on ühest süsteemist osaliselt juba hüvitatav kas 
seadme/vahendina või teenusena, siis ei ole seda võimalik teisest 
süsteemist rahastada. Nt mitmed meditsiiniseadmed või nende kasutus on Haigekassa 

poolt rahastatavad –glükomeetrid, aspiraatori kodukasutus, köhimisaparaat, survesukad jne.

• Võtame arvesse teaduslikke ja tõenduspõhiseid uuringuid sh 
vastunäidustusi

• Hea lisada juurde nt videod, eksperthinnangud jne.



Teenuse muutus

• Võimaldame abivahendi väljaostu, kui
• inimene vajab tulenevalt oma erivajadusest abivahendile erilahendust 
• inimese terviseolukord on stabiilne ja abivahendi funktsionaalsust ei ole eeldatavalt 

vaja muuta
• prognoositav kasutusperiood ületab üüri perioodi

• Võimaldame abivahendit üürida, kui tervislik seisund on muutuv või 
abivahendi kasutus lühiajaline (nt lamatistevastased madratsid, kaldteed).



Muu

• Võimaldame põhjendatud juhtudel vanaduspensioniealisele kõrgema 
aktiivsusgrupi abivahendi, nt IV aktiivsusgrupi alajäseme proteese, 
kuulmisabivahendeid. 

• Kui abivahend on juba välja ostetud, ei saa riik tagasiulatuvalt selle 
eest enam tasuda.

• Kui ettevõte on isikult küsinud abivahendi eest ettemaksu, siis saab 
otsuse teha üksnes selle summa piires, mis on veel tasumata



Taotletud abivahendid 2020 ja 2021
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Erimenetluste liigid 2020 ja 2021 (10 kuud ) 
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Erimenetluste otsused 2020 ja 2021(10 kuud) 

1608; 82%

93; 5%

138; 7%

128; 6%

Otsuste jagunemine

Rahuldada Osaliselt rahuldada Mitte rahuldada Menetlus lõpetada

76; 4%
96; 5%

102; 6%

1489; 85%

Otsuste jagunemine

Osaliselt rahuldada Menetlus lõpetada Mitte rahuldada Rahuldada



Erimenetluste 
dokumentatsioon



Erimenetluseks vajalikud dokumendid

• Abivahendi tõend või rehabilitatsiooniplaan taotletava abivahendi 
vajaduse märkega 

• Taotlus (leitav kodulehelt)
• Kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist erinevate ettevõtete poolt

Dokumendid
• saata e-postiga info@sotsiaalkindlustusamet.ee
• Iseteeninduse kaudu
• sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse



Hinnapakkumised

• Lepinguga kohustus täita SKA poolt välja töötatud hinnapakkumiste 
vorme 

• Kasutada uusi hinnapakkumiste vorme (lepingu lisas) ja leitavad ka 
SKA kodulehelt „Abivahendi ettevõttele“ 

• Täita kõik lahtrid vormil sisuliselt, tühjad/ sisutühjad lahtrid ei ole 
korrektne täitmine



Sisulised hinnapakkumised



Sisulised hinnapakkumised



Puudustega hinnapakkumised



Puudustega hinnapakkumised





Puudustega hinnapakkumised

• Hinna lahtris piisab täishinnast, mitte panna riigiosalust



vs



Ettepanekud hinnapakkumiste paremaks 
esitamiseks
1. Hinnapakkumised nummerdatud – hea leida, 
lihtsam hinnapakkumise koostanuga 
suhtlemine



Ettepanekud hinnapakkumiste täiendmiseks

• 2. Hinnapakkumise IGA lehekülg oleks ettevõtte poolt märgistatud ( 
kas allkiri, ettevõtte logo, kodulehe link jne) 



Tõendid

• Tõend peab olema vastavuses loetelus välja toodud konkreetse 
abivahendi ning AV vajaduse tuvastajaga, nt invarolleril eriarsti tõendi 
nõue.

• Korduva tõendi vajadus puudub jäsemeproteesidel, kui varasem 
proteesi tehing on SKA süsteemis olemas.

• Hinnata ka ise abivahendi vajadus ja sobivust, sest mõningatel 
juhtudel on tõend väljastatud patsiendi nõudmisel. 

• Juhul, kui inimene ei saa hakkama või ei vaja abivahendit, siis võib 
hinnapakkumise koostamisest loobuda. 



Meeldetuletuseks

• Klient peab teadma, mis taotlusel kirjas on, sh abivahendi maksumus!
• Klient peab tasuma OS-i
• Otsus kuni 30 päeva jooksul korrektse dokumentatsiooni olemasolust alates
• Menetlus pikeneb, kui dokumentatsioon on puudulik
• Kui inimene saab positiivse otsuse teenuse muutuseks (nt ratastooli väljaost), 

kuid mitte PL suurendamiseks, siis informeerida inimest üüri toote 
tagastamisest ettevõttesse

• Ettevõtetelt selge info, kas abivahendit on võimalik üürida või mitte
• Kriitiline suhtumine olukorras, kus kahtlete abivahendi sobivuses
• Õigus hinnapakkumise koostamisest loobuda – nt pole aega kliendiga 

tegeleda, pole pädevust, tarneraskused vms. Klient peab saama selle kohta ka 
kirjaliku kinnituse/teavituse.



Tehingutest

• Taotlus-> otsus-> tehing, mitte vastupidi!
• Aruande vormis abivahendi nimetuse lahtrisse (lahter 3), lisada 

konkreetse toote nimi, nt:
• varuosa puhul varuosa nimetus (nt piduritross, proteesi kosmeetika jne)
• Individuaalsetel jalatsitel jalatsi tüüp (nt king nr 36 või talvesaabas nr 43)

• Hinnakiri kodulehele!



Tehingutest

.

Soovitav Mittesoovitav



Muudatused uuel aastal

Määruse muudatused 
• invarollerite % muudatus
• tõendi väljastajate ringi laienemine – üldarstid, arst-residendid
• ortoosid, kateetrid, uriinikotid EHK-i
• trepironijad 
• SHS muudatused
- 16-17aastased osalise või puuduva töövõimega isikud 90%
- üla- ja alajäsemeproteesid SKA hüvitamisele ilma täiendava 

õigustatuse aluseta



Toimunud pilootprojekt

• 01.01 – 30.06.2021 toimus pilootprojekt tööealistele inimestele 
vanuses 18-64 aastast kellel ei  olnud tuvastatud puuet ega töövõime 
langust

• Kokku osales 3103
• Tehti kokku 4425 tehingut
• Enim tehinguid oli individuaalselt valmistatud tallatugedega (1572 ) 

järgnes masstoodangu tallatoed ( 469) 
• Osales 34 teenuseosutajat
• Pilootprojektis osalenud 3103 isikust taotles puuet või töövõime
• langust 284 inimest- 9% kõigist inimestest



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

Erimenetluse üldised küsimused 
Agne Kranach, spetsialist tel:  5866 8462, Agne.Kranach@sotsiaalkindlustusamet.ee

Abivahendite alane nõustamine, erimenetlused 
Bret Schär, peaspetsialist tel 53026672, Bret.Schar@sotsiaalkindlustusamet.ee
Liis Türbsal, peaspetsialist tel 53068287, liis.turbsal@sotsiaalkindlustusamet.ee
Annika Kiik, peaspetsialist tel: 5694 6586, annika.kiik@sotsiaalkindlustusamet.ee

Lepingute sõlmimine 
Merlin Veinberg, nõunik tel: 5305 9218, merlin.veinberg@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tehingutega seonduv 
Reelika Dampf, peaspetsialist tel:  53805089 Reelika.Dampf@sotsiaalkindlustusamet.ee
Lisett Marmei, peaspetsialist tel: 5038743 Lisett.Marmei@sotsiaalkindlustusamet.ee



Viited

• Sotsiaalkindlustusameti koduleht
• www.sotsiaalkindlustusamet.ee
• Abivahendite määrus 
• https://www.riigiteataja.ee/akt/125092020004?leiaKehtiv
• Abivahendite loetelu 
• https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1250/9202/0004/SOM_23092020_m44lisa.p

df#


