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Puude tuvastamisest

Tööealine 16.a kuni vanaduspensioniealine
• kui ühiskonnaelus osalemine teistega võrdsetel alustel on tervisehäire 

tõttu takistatud

Laps ja vanaduspensioniealine
• kui kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus on eakohasest 

suurem 

SKA maksab puudega inimesele igakuiseid toetusi, lisaks laienevad 
puuetega inimesele erinevad soodustused teenusepakkujatelt. 



Taotluse vormid

• Lapse ja vanaduspensioniealise inimese vorm 

kuni 15-aastase lapse (k.a) ja vanaduspensioniealise inimese puude 
tuvastamiseks, sotsiaaltoetuse taotlemiseks, puudega isiku kaardi 
saamiseks;
• Töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise taotlus – 

„ühistaotlus“

alates 16-aastase kuni vanaduspensioniealise inimese puude 
tuvastamiseks. Ühistaotluse alusel saab taotleda nii puude tuvastamist 
kui ka töövõime hindamist.



Kuidas esitada ekspertiisitaotlust lapse ja 
vanaduspensioniealise inimese vormil?

• Taotluse vormi leiate  Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt 
www.sotsiaalkindlustusamet.ee -> Puude tuvastamise ja töövõime 
hindamise blanketid
• Taotlus saatke Sotsiaalkindlustusametisse posti või e-posti teel. 

Täidetud ja digiallkirjastatud taotlus tuleb saata aadressile 
info@sotsiaalkindlustusamet.ee;
• Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses kohapeal (kontaktid SKA 

kodulehel). 

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/


Kuidas „ühistaotlust“ esitada?

• Taotluse vormi leiate  Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt 
www.sotsiaalkindlustusamet.ee -> Puude tuvastamise ja töövõime hindamise 
blanketid;
• Taotluse vormi leiate Töötukassa kodulehelt 

www.tootukassa.ee/toomoimereform.ee
• Taotlus saatke Sotsiaalkindlustusametisse või Töötukassasse posti või e-posti teel. 
• Täites taotluse Sotsiaalkindlustusametis või Töötukassas kohapeal – intervjuu TK 

maakondliku osakonna juhtumikorraldajaga või SKA klienditeenindajaga
• Elektrooniliselt TK iseteenindusportaali kaudu 

https://www.tootukassa.ee/tkauth/login

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
https://www.tootukassa.ee/tkauth/login


Puude raskusastme tuvastame

Aluseks inimese taotlus ja ekspertarsti hinnang.  Võtame 
arvesse:
 1) terviseseisundi;
 2) tegevusvõime;
 3) kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajaduse, mis on suurem 
inimese eakohasest abivajadusest;
 4) kõrvalabi ja juhendamise vajaduse, mis esineb inimesel tehniliste 
abivahendite kasutamisele vaatamata;
 5) elukeskkonna;
 6) rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral selles ettenähtud 
tegevused.



Puude raskusastme tuvastamine

Laps/vanaduspensioniealine Tööealine
Raskusaste 

sõltub
kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve 
vajadusest

igapäevaelu ja ühiskonnas osalemise 
takistuse ulatusest 

Puude raskusasted
keskmine vajadus vähemalt kord nädalas osalemisel on mõningad raskused

raske vajadus igal ööpäeval osalemine on piiratud
sügav vajadus ööpäevaringselt osalemine on täielikult takistatud

-kõrvalabi või juhendamine on abi osutamine inimesele, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, 
hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega
-järelevalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib 
tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale
-takistus  on tegutsemise ja osalemise piirang, mida isik kogeb tegevuse sooritamisel või 
igapäevaelu olukordades



Tuvastamise kestusajad
Puude raskusastme kestus

Laps Vanaduspensioniealine Tööealine

6 kuud 6 kuud 6 kuud

1 aasta 1 aasta 1 aasta

2 aastat 2 aastat 2 aastat

3 aastat 3 aastat 3 aastat

16-aastaseks saamiseni
NB! Kuid mitte kauemaks kui 3 

aastat

5 aastat 5 aastat
töövõime kestuse lõpuni (kuid mitte 
kauemaks, kui vanaduspensionieani)

NB! Puude raskusaste tuvastatakse TK 
otsuse alusel (v.a välistava seisundi 

juhtumid)



Puude raskusastme tuvastamise otsus

Tööealise isiku puude raskusastme tuvastamise otsuse teeme pärast 
seda kui Töötukassa on töövõime hinnanud ja otsus on SKAsse jõudnud 
-hiljemalt 15 tööpäeva jooksul. 

Lapse ja vanaduspensioniealise puude raskusastme tuvastamise otsuse 
teeme 15 tööpäeva jooksul arvates ekspertiisiks piisavate andmete 
saamisest.

Otsus tehakse teatavaks hiljemalt 15 päeva jooksul arvates otsuse 
vastuvõtmise päevast.



Korduvekspertiisi tähtajad

• Tööealistel isikutel korduvaks puude raskusastme 
tuvastamiseks/töövõime hindamiseks tuleb esitada „ühistaotlus“ 50 
tööpäeva jooksul enne kehtiva otsuse lõpukuupäeva. 
• Lastel ja vanaduspensioniealistel korduvaks puude raskusastme 

tuvastamiseks tuleb esitada uus ekspertiisi taotlus 50 tööpäeva 
jooksul enne kehtiva otsuse lõpukuupäeva. 



Otsuste vaidlustamine

Puude raskusastme tuvastamise otsuse 
vaidlustamiseks tuleb esitada vaie 30 päeva jooksul 
Sotsiaalkindlustusametile ja vaide menetlemise tähtaeg 
on 30 päeva.



Puudega lapse toetus:

• keskmise puudega laps – 69,04 eurot (270% sotsiaaltoetuste määrast) kuus;

• raske ja sügava puudega laps – 80,55 eurot (315% sotsiaaltoetuste määrast) kuus.

Puudega lapse toetus makstakse välja lapse vanemale, hooldajale, eestkostjale.

*Toetuse arvutamise aluseks on sotsiaaltoetuste määr kuus, mis 2017.a. on 25.57 EUR

Puudega lapse toetus



Puudega vanaduspensioniealise inimese toetus

Puudega vanaduspensioniealise inimese toetus:

• Sügava puudega – 40,91 eurot (160% sotsiaaltoetuste määrast) kuus;

• Raske puudega - 26,85 eurot (105% sotsiaaltoetuste määrast) kuus;

• Keskmise puudega – 12,79 eurot (50% sotsiaaltoetuste määrast) kuus.

*Toetuse arvutamise aluseks on sotsiaaltoetuste määr kuus, mis 2017.a. on 25.57 EUR



Puudega tööealise inimese toetus

• Puudega tööealise inimese toetus
• Kuni 30.06.2016 tuvastatud puude raskusastme korral toetust makstakse igakuiselt vastavalt 

ekspertiisiga tuvastatud lisakuludele, kuid mitte vähem kui 65% ja mitte rohkem kui 210% 
sotsiaaltoetuste määrast kuus (16,62 - 53,70 eurot);

• Alates 01.07.2016 tuvastatud puude raskusastme korral sõltub toetuse suurus puude raskusastmest 
ja valdkonnast, milles funktsiooni kaotus või kõrvalekalle esineb (28.64 € kuni 53.70 € kuus). 

• Puudega tööealise inimese toetus 16-18.a lapse eest makstakse välja lapse 
vanemale (hooldajale, eestkostjale).

*Toetuse arvutamise aluseks on sotsiaaltoetuste määr kuus, mis 2017.a. on 25.57 EUR



Lisatoetused

• Õppetoetus 6.39 €  kuni 25.57 € kuus. Makstakse mittetöötavale 
puudega gümnaasiumi 10.-12. klassis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis 
õppijale, kel on puudest tingituna õppetööga seotud lisakulutusi.  
• Puudega vanema toetus 19.18 € kuus. Makstakse last üksi kasvatavale 

puudega vanemale, hooldajale või eestkostjale või ühele puudega 
vanematest iga kuni 16-aastase lapse ja põhikoolis, gümnaasiumis, 
kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkooli kutseõppe tasemeõppes 
õppiva keskhariduseta kuni 19-aastast lapse kohta. 
• Täienduskoolitustoetus kuni 613.68 € kolme kalendriaasta jooksul. 

Makstakse töötava puudega inimese tööalaseks ja tasemekoolituseks 
ning tegelike koolituskulude osaliseks hüvitamiseks. 



Puudega isiku kaart

• Väljastatakse puudega inimesele;

• Kaardi eesmärgiks on puude raskusastme tõendamine puudega inimesele 
ettenähtud õiguste kasutamisel ja erinevate soodustuste saamisel.



Aitäh!
Lisainfo:

e-post: info@sotsiaalkindlustuasmet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Telefon  612 1360

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
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