
Tere 
 
Käesoleva kirjaga tuletame meelde, et rehabilitatsiooniplaanid, mis on koostatud 
rehabilitatsiooniteenust vajavatele inimestele enne 31.detsembrit 2015. aastal, kaotavad 
oma kehtivuse seoses üleminekuaja lõppemisega 31.detsembril 2018.  
 
Lähtuvalt ülalmainitust, palume teil üle vaadata oma kliendibaas ning teha teavitust neile 
klientidele, kelle rehabilitatsiooniplaanid lõpevad ning kes vajaksid jätkuvalt 
rehabilitatsiooniteenust. Eelkõige puudutab see kliente, kellele te olete koostanud 
rehabilitatsiooniplaani ja mille täitmise eest te vastutate.  
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajamise korral peab isik esitama uue sotsiaalse 
rehabilitatsiooni teenuse taotluse ning tulema sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja 
juurde hindamisele. 
Taotluse saab esitada sotsiaalkindlusameti kodulehel või sotsiaalkindlustusameti 
esindustes üle Eesti. Pärast taotluse esitamist võtab sotsiaalkindlustusameti 
juhtumikorraldaja taotlejaga ühendust ning määrab kokkusaamise. 
 
Tööalase rehabilitatsiooni sihtrühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni 
vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed, kellel on puue või püsiv 
töövõimetus või osaline töövõime ning kes on hõivatud (töötajad, õppijad, 
ettevõtjad) võiotsivad tööd (on registreeritud töötud).  
Osalise töövõimega inimesed, kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad 
tööd (on registreeritud töötud) peavad rehabilitatsiooniteenuse saamiseks pöörduma 
Töötukassa juhtumikorraldaja poole.  
 
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust on õigus saada: 

1. alla 16-aastased lapsed, kellel on määratud puude raskusaste (sügav, raske või 
keskmine puue); 

2. alla 18-aastased lapsed, kelle KOV on tunnistanud abivajavaks lapseks 
lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema SRT-le suunamise 
vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet. 

3. puuduva töövõimega tööealised inimesed. Nemad saavad SRT taotleda ja 
sotsiaalkindlustusamet hindab nende SRT vajadust ka sel juhul, kui nad töötavad 
või õpivad või on töötuna arvele võetud töötukassas; 

4. osalise töövõimega või puudega või töövõime kaotuse protsendiga või 
invaliidsusgrupiga tööealised inimesed, kes ei ole töövaldkonnas aktiivsed, st kes ei 
tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud Töötukassas. Erand: SRT taotlemise 
õigus on ka vähemalt 16-aastasel noorel, kes omandab põhiharidust hooldusõppes 
riikliku õppekava alusel. See õigus ei laiene lihtsustatud õppekava või toimetuleku 
õppekava alusel õppivale noorele; 

5. ennetähtaegse vanaduspensioni saajad, kellel on puue; 
6. vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse saajad, kellel on puue. 
7. puudega vanaduspensioniealistel, kellel sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud 

vajaduse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järele. 

 
 

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/blanketid#Rehabilitatsiooniteenuse%20blanketid


Parimate soovidega 
 
Ewe Alliksoo 
rehabilitatsiooni valdkonna juht 
+372  5192 9047 
 
 
 


