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Rehabilitatsioon

- Puudega/puuet taotlevad lapsed (alla 16-a) Tööealised isikud, kes on 
- AK otsusega isikud (7-18-aastased) tööturul aktiivsed –
- Vanaduspensioni ealised puudega isikud töötavad, õpivad, 
- Tööealised puuduva töövõimega isikud on töötuna arvel
- Tööealised puudega või töövõimetud või invaliidsusgrupiga

või osalise töövõimega isikud, kes ei ole tööturul aktiivsed 
(ei tööta, ei õpi,  ei ole töötuna arvel)

- Tööealised ennetähtaegse vanaduspensioni saajad, kellel on puue
- Tööealised vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse saajad, kellel on puue
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SRT vajaduse tuvastamine 

(hindamine)
• Alates 01.01.2016 hakkas SKA tuvastama SRT vajadust 

enne teenusele suunamist – piirkondlikud 

juhtumikorraldajad (26.09.2017 seisuga kokku 27 

juhtumikorraldajat)

• Vajaduse tuvastamine – vestluse vormis läbiviidav 

küsimustiku täitmise protsess, et selgitada koostöös 

inimesega välja, millised on tema terviseolukorrast 

tingitud raskused igapäevases toimetulekus. 

• Koos otsustatakse, kas inimesele on vajalik sotsiaalne 

rehabilitatsiooniteenus ja/või muud toetavad teenused

• Hindamise peavad läbima 16-aastased ja vanemad 

isikud

• Hindamist ei pea läbima isikud, kellel on olemas kehtiv 



27 juhtumikorraldajat üle Eesti



Mis on sotsiaalne 

rehabilitatsiooni teenus (SRT)?
• Teenus, mis toetab inimest puudega 

kohanemisel, uute toimetulekuoskuste 

õppimisel, psühholoogilise tasakaalu 

saavutamisel ja sobiva abivahendi valikul.

• Aktiivne, kindla alguse ja lõpuga protsess, mille 

käigus hinnatakse inimese ressurssi ja vajadusi, 

seatakse eesmärk muutuseks inimese elus, 

planeeritakse tegevused/teenused, viiakse 

sekkumised läbi, hinnatakse eesmärgi 

saavutamist. 

• Mitmekülgne lähenemine (mitme spetsialisti 

sekkumine)



Teenuse saamine SKA-st

• Isik esitab SKA-sse taotluse (posti, e-posti teel, 

klienditeenindus, iseteenindusportaal 

www.eesti.ee) – sotsiaalse rehabilitatsiooni 

teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi 

poolt ülevõtmise taotlus

• Vajab hindamist          Juhtumikorraldaja võtab 

isikuga ühendust (lepib kokku hindamise aja) 

http://www.eesti.ee/


Taotlemise protsess

SKA teostab kontrollid – kas on 

õigustatud isik? Kas on kehtiv 
reh.plaan? 

16-a ja vanemal 
isikul ei ole 

kehtivat 
reh.plaani

Ei vaja hindamist – alla 16-a laps, 
AK otsuse alusel suunatud laps, 

isikul on kehtiv reh.plaan
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SRT õigustatud isikud (ei pea läbima hindamist 
SKA juures)

• Puuet esmakordselt taotlev alla 16-a laps
Korduvalt puuet taotlev alla 16-a laps juhul, kui ekspertarst 

peab vajalikuks  SRT-le suunamist

• Puudega alla 16-a laps

• Alaealiste komisjoni otsusel suunatud 7-18-a 

laps

• Erihoolekandeteenust saav isik, kes suunatakse 

rehabilitatsiooniplaani koostamisele 

erihoolekande (EHK) teenuse vajaduse 

väljaselgitamiseks või talle osutatava EHK 

teenuse sobivuse hindamiseks



SRT õigustatud isikud, kes peavad 

läbima hindamise SKA juures

Omavad õigust SRT-le juhul, kui on tuvastatud SRT 

vajadus:

• Vanaduspensioniealine isik, kellel on puue

• Ennetähtaegsele vanaduspensionile jäänud isik, kellel 

on puue

• Vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetust 

saav isik, kellel on puue

• Tööealine isik, kellel on puuduv töövõime

• Tööealine isik, kes vastab kõikidele järgmistele 

tingimustele:

– ta ei saa ennetähtaegset vanaduspensioni või 

vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetust

– tal on puue või püsiv 

töövõimetus/invaliidsusgrupp/osaline töövõime



Menetlusaeg

• 10 tööpäeva – kuni 16-aastased isikud, AK 

otsusel kuni 18-aastased isikud

• 40 tööpäeva – 16-aastased ja vanemad 

isikud



Teenuse osutamine

• Isik sõlmib TO-ga lepingu 60 päeva jooksul arvates tasu 

maksmise kohustuse ülevõtmise otsuse või järjekorra 

saabumise teatavaks tegemisest

• SKA võtab isikult üle SRT eest maksmise kohustuse üle 

kuni 2 aastaks – st isikul on õigus riigi rahastatavat 

teenust saada eesmärgi saavutamiseks max 2 aasta 

jooksul

• Teenuseid võib osutada isiku elukohas või muus 

viibimise kohas

• Vajadusel õigustatud isiku ja alla 16-a isiku saatja 

majutus

• Teenust osutatakse vastavalt suunamisotsusele 

(programmi, SKA tegevuskava või rehabilitatsiooniplaani 

alusel) kuni 2 a jooksul



Sotsiaalse rehabilitatsiooni 
teenused

Sotsiaalse rehabilitatsiooni raames osutatavad teenused:

• rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;

• rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö;

• rehabilitatsioonitulemuste hindamine;

• füsioterapeudi, tegevusterapeudi, loovterapeudi, sotsiaaltöötaja, eripedagoogi, 
psühholoogi, logopeedi, arsti, õe ja kogemusnõustaja teenused 

Kõikide spetsialistide (v. a arst) teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui pere- ja 
grupiteenusena. Arsti teenust osutatakse ainult individuaalselt.



Mis ei ole rehabilitatsiooni teenus?

• Rehabilitatsioon ei ole 

- tervishoiuteenus (ei asenda taastusravi)

- üksikteenus

• Taastusravi vs rehabilitatsioon

Taastusravi – haiguse, vigastuse ravimine, sh toetav järelravi = tervise 
taastamine

Rehabilitatsioon – inimese toimetuleku parandamine tervikuna sellise 
terviseolukorra juures, mis inimesel on

• Massaaži, vesiravi, savi, muda jmt protseduure ei rahastata 
rehabilitatsiooniteenuse eelarvest.

• Teatud juhtudel võidakse neid protseduure rahastada Haigekassa poolt, aga seda tehakse 
piiratud näidustustel taastusravi paketis arsti saatekirja alusel



Järjekord

– Järjekord on SKA juures

– Raha liigub koos inimesega

– Juhul, kui eelarves ei ole raha – SKA paneb isiku 

järjekorda (otsus koos järjekorda lisamise teatega)

– Eelarvesse raha lisandumisel järjekorra saabumise 

teade

– Eraldi järjekorrad on lastele ja TK-le

– Eelisjärjekorras puuet taotlevad lapsed ja AK otsusel 

suunatud lapsed

– järjekord kuni 1 aasta



Sõidu- ja majutuskulud

- Sõidukulu 41,55 eurot kalendriaastas; 0,10 

senti km (taotluse alusel)

- Majutuskulu tasumine teenuse osutajale 

arve alusel



Limiidid

• Teenuse maksimaalne maksumus kalendriaastas:

- puudega ja puuet taotlev alla 16-a laps 

1395 €

- AK otsusel suunatud laps (kuni 18-a) 1395 

€

- 16-a ja vanem isik 483 

€

- tööealine psüühikahäirega isik 

2325 €

-Sõidukulud                                                                             

41,55€

- Majutusteenus                                                                       

119,85€



Aitäh!

Tiina Lobjakas
tiina.lobjakas@sotsiaalkindlustusamet.ee 744 8325

mailto:tiina.lobjakas@sotsiaalkindlustusamet.ee

