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Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskus 
(KAT)

• Abivahendite ja keskkonna kohanduste alane nõustamine

• Eksperthinnangute koostamine Töötukassale, Kaitseväele

• Koostöö Sotsiaalministeeriumiga, Sotsiaalkindlustusametiga (erimenetlused)

• Abivahendite valdkonna arendustöö ja –projektid

• Koolituste läbiviimine 

• Rahvusvaheline koostöö



Sotsiaalsüsteem vs Haigekassa süsteem

ABIVAHENDID

• Abivahendite määruse loetelu

• Püsiv tervisekahjustus/puue

• Puudub digiretsept 

MEDITSIINISEADMED

• Meditsiiniseadmete loetelu

• Trauma/ tervisekahjustuse järgne 
seisund

• Digiretsept olemas



Statistika 2014



Abivahendite jagunevus 2014
5,2 milj. +

2,4 milj EUR

47 ettevõtet (sellest 8 tegeles 
üüriteenusega)

Põetus- ja 
hooldusabivahendid; 

46%

Ortoosid ja 
proteesid; 26%

Liikumise 
abivahendid; 21%

Kuulmise 
abivahendid; 6%

Nägemise 
abivahendid; 1%



Endise süsteemi kitsaskohad

• Määrus oli aegunud

• Info vähesus

• Teenuse kättesaadavus oli ebavõrdne

• Puudusid ühtsed nõuded ettevõtetele

• Puudus üheselt mõistetav hinnainfo

• Riigil ei jätkunud rahalisi vahendeid

• Puudus järelvalve

• Ei olnud ühtset süsteemi



Abivahendite süsteemi muudatused alates 2016

• Abivahenditeenuse korraldamise nõuded Sotsiaalhoolekande seaduses 

(§12)

• Teenuse korraldaja Sotsiaalkindlustusamet

• Uus kehtima hakkav abivahendite määrus

• sh uuendatud abivahendite määruse loetelu

• Abivahendite registreerimine Meditsiiniseadmete andmekogus



Raam-
leping

Ülemineku periood
01.01.2016 kuni 2017 (?) 

Arstitõend,
reh.plaan (ISO 

kood)

Isikliku abivahendi 
kaart

Andmete 
registreerimine 
ettevõtete poolt

ABIVAHENDI 
ETTEVÕTE



Õigustatud isikud

• puudega lapsed kuni 18-aastased – 90%

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

• õppiv puudega tööealine kuni 26a (vanas määruses 24a)  - 90%

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

• osalise/puuduva töövõimega tööealised isikud – töövõimereformi järgselt –
vastavalt määrusele

• vanaduspensionärid – vastavalt määrusele



Abivahendite määruse loetelu

1. Abivahendite loetelu ühes nimekirjas ISO klassifikaatori alusel
• kokku on tõstetud Lisa 1 (tehniliste väikeabivahendite loetelu) ja Lisa 2

(keerulisemate tehniliste abivahendite loetelu)

2. Abivahendi eraldamise tingimused on loetelus välja toodud
• Uued väljad: SKA poolt kompenseeritava abivahendi täpsustus või abivahendi 

grupi kitsendus, näidustus, hoolduse minimaalne sagedus (üüriteenus), piirhind, 
AV vajaduse tuvastaja

3. Uued mõisted:
• koodilaiend – ISO koodi täiendatud 2 numbriga, et täpsustada koodi sisu (sh 

piirhinna erisus)
• aktiivsusgrupp – proteesid, ratastoolid (elektrilised / 

manuaalsed),kuulmisaparaadid.



Kehtinud abivahendi määrus (lisa 1)



ISO kood
ISO-koodi
nimetus

SKA poolt 
kompenseeritava 

abivahendi täpsustus või 
abivahendi grupi 

kitsendus

Abivahendi 
kasutusaeg

M/
Ü

Piirlimiit 
perioodis

Individ
uaalne 
abivah

end

Piirmäär 
(%)

Piirhin
d (üür)

Piirhind 
(müük)

Isiku 
omaosal

use 
miinimu

m

Ühik Näidustus

Hoolduse 
minimaalne 

sagedus 
(üüriteenus)

AV 
vajaduse 
tuvastaja

09.33 Abivahendid pesemiseks, vannitamiseks ja duši kasutamiseks

09.33.03
vanni- ja 

dušitoolid

Dušitoolid, -istmed, 
seljatoega vanniistmed.
Kood ei sisalda vanne, 

vannilifte. 
4a M

1 tk / 
kasut.aeg

70 - 97,00 7,00 Tk

perearst, 
eriarst, 

reh.meesk
ond

09.33.12
vanni-, duši- ja 
mähkimislauad

Laste pesemisalused 4a Ü
1 tk / 

kasut.aeg
70 29,50 - - kuu Puudega laps -

perearst, 
eriarst, 

reh.meesk
ond

Kehtiv abivahendite määruse loetelu



ISO klassifikatsioon (määruse lisa loetelu)

04  Abivahendid inimese raviks
04.33 Lamatiste vältimise abivahendid

04.33.03 istmepadjad ja muud tooted 
lamatiste vältimiseks

04.33.03.01 istmepadjad lamatiste vältimiseks

04.33.03.02 muud tooted lamatiste vältimiseks

04.33.06 madratsid lamatiste vältimiseks

04.48 Liikumis-, jõu- ja tasakaalutreeningu 
seadmed

04.48.03 treening- ja ergomeeterjalgrattad

04.48.08 seisuraamid ja -toed 

9 põhigruppi – otsingu lihtsustamiseks
ca 60 alagruppi – otsingu lihtsustamiseks
ca 175 põhikoodi (6-8 kohaline ISO kood)





Aktiivsusgrupid
ISO kood ISO-koodi nimetus SKA poolt kompenseeritava abivahendi 

täpsustus või abivahendi grupi kitsendus

Näidustus AV vajaduse 

tuvastaja

12.23

12.23.03 invarollerid elektrilised kolme- või neljarattalised 

käsijuhtimisega rollerid

v.a isikud, kes on teinud tehingu koodiga 

12.23.06

eriarst, 

rehabilitatsiooni 

meeskond

12.23.06 elektrilised ratastoolid elektrilise mootorjuhtimisega ratastoolid v.a isikud, kes on teinud tehingu koodiga 

12.23.03

12.23.06.01 aktiivsusgrupp I väheaktiivne, valdavalt siseruumis või 

välistingimustes siledal ja mittenõudlikul 

pinnasel elektrilise ratastooliga liikuv isik 

abivahendi kasutamise vajadus keskmisel 1-

3h päevas, vähemalt 3 päeva nädalas

kasutaja füüsiline seisund ei sea istmele ja 

reguleerimisfunktsioonidele erinõudeid 

läbitavad vahemaad lühikesed, võib kasutada 

lisaks muid liikumisabivahendeid 

(man.ratastool, käimisraam vm)

perearst, eriarst, 

rehabilitatsiooni 

meeskond

12.23.06.02 aktiivsusgrupp II aktiivne, sisetingimustes ja välistingimustes 

keskmise nõudlikkusega pinnasel elektrilise 

ratastooliga liikuv isik 

abivahendi kasutamise vajadus keskmiselt 

3h päevas, 5 päeva nädalas

kasutaja füüsiline seisund seab vähesel 

määral erinõuded istmele ja 

reguleerimisfunktsioonidele

lühemate vahemaade läbimiseks võib 

kasutada manuaalratastooli

eriarst, 

rehabilitatsiooni 

meeskond

12.23.06.03 aktiivsusgrupp III aktiivne, sisetingimustes ja välistingimustes 

nõudlikul pinnasel elektrilise ratastooliga 

liikuv isik 

abivahendi kasutamise vajadus igapäevane, 

keskmiselt 5h päevas

kasutaja füüsiline seisund seab istmele ja 

reguleerimisfunktsioonidele erinõuded

võib kasutada lisaks manuaalratastooli, 

vajadusel elektriliste lisadega

eriarst, 

rehabilitatsiooni 

meeskond

12.23.06.04 aktiivsusgrupp IV väga aktiivne, sisetingimustes ja 

välistingimustes nõudlikul pinnasel elektrilise 

ratastooliga liikuv isik 

abivahendi kasutus igapäevane, keskmiselt 

8h päevas

kasutaja füüsiline seisund seab istmele ja 

reguleerimisfunktsioonidele erinõudeid, sh 

võib klient vajada erilahendust elektrilise 

ratastooli juhtimiseks, ei kasuta lisaks muid 

liikumisabivahendeid 

eriarst, 

rehabilitatsiooni 

meeskond

Elektrilised ratastoolid



ISO Jaotus liikude kaupa Määrus:

04 Abivahendid inimese raviks Lamatiste vältimise AV-d, liikumis-, jõu- ja tasakaalutreeningu
seadmed

06 Ortoosid ja proteesid Lülisamba ortoosid, songa ortoosid, ala- ja ülajäsemete ortoosid (-
süsteemid), ala- ja ülajäsemete proteesid, muud proteesid, 
ortopeedilised jalatsid

09 Enesehoolde- ja 
kaitseabivahendid

AV-d riietumiseks, tualeti kasutamise AV-d, naha kaitse ja puhastamise 
vahendid, uriini eritamist suunavad AV-d (inkontinentsitooted, 
kateetrid, kogujad jm), AV-d pesemiseks, vannitamiseks ja duši 
kasutamiseks

12 Personaalsed liikumise 
abivahendid

ühe ja kahe käega käsitsetavad käimisabivahendid, autokohandused, 
jalgrattad, manuaalsed- ja elektrilised ratastoolid, muud sõiduriistad, 
siirdumis- ja teisaldamisabivahendid, orienteerumise AV-d (valged 
kepid)

15 Abivahendid 
majapidamistöödeks

Toiduvalmistamise abivahendid

18 Kodu ja muude ruumide sisustus 
ja kohandused

Lauad, valgustid, istemööbel (sh spetsiifiline), voodid, 
toetusabivahendid, kaldteed

22 Suhtlus- ja teabevahetuse 
abivahendid

Optilised AV-d, AV-d audio ja visuaalse teabe käitlemiseks, kuulmise 
AV-d, AV-d lähisuhtluseks, joonistamiseks ja kirjutamiseks, 
kalkulaatorid, meerikud ja vastuvõtjad, telefonid, signaliseerimise ja 
osutamise AV-d, käekellad, lugemisabivahendid, arvutite 
väljundseadmed

24 Esemete ja seadmete
käsitsemise abivahendid

Käelisi tegevusi abistavad ja/või asendavad abivahendid, pikendused, 
kinnitusvahendid

27 Abivahendid ja seadmed 
keskkonnategurite 
parendamiseks

Mõõteriistad



04 – Abivahendid inimese raviks



06 - Ortoosid ja proteesid



09 – Enesehoolde ja kaitse abivahendid



12 – Personaalsed liikumise abivahendid



15 – Abivahendid majapidamistöödeks



18 – Kodu ja muude ruumide sisustus ja kohandused



22 – Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid



24 – Esemete ja seadmete käsitsemise abivahendid



27 – Mõõteriistad 



Erimenetlused

Erimenetluse taotlus esitatakse kui:

• Taotletakse määrusevälist abivahendit

• Taotletakse määrusetingimuse muutmist (piirhind, -limiit, - määr või teenuse muutmise 
taotlus)

1) Isik taotleb määrusevälist abivahendit

2) Isik taotleb sama ISO koodiga abivahendit enne kasutusaja lõppu

3) Isik taotleb omaosaluse vähendamist

4) Isik taotleb abivahendit, mille puhul on määruses märge „eritaotlus“

5) Isik taotleb kasutusaja piirkoguse suurendamist (põhjendatud vajadus diagnoosist või 
funktsioonihäirest)

6) Isik taotleb tehingu liigi muutust

7) Isik taotleb ühekordset piirhinna suurendamist



Piirhind



Arsti ja rehabilitatsioonimeeskonna roll

12.12.12 Erikonstruktsiooniga autoistmed 
ja padjad (sh laste turvatoolid)

01.01.2016



SKAIS2
andmebaas

ABIVAHENDI 
ETTEVÕTE

tuvastab 
isikuandmed

tuvastab 
õigustatuse

kontrollib ISO 
koodi 

tehinguid

arvutab AV 
omaosaluse ja 

riigiosaluse

tehingu 
kinnitamine

Personaalsed 
andmed

Väljakirjutatud 
abivahendid

Eritaotlused ja 
järjekord, üüritud 

AV-d

SKAIS2 + Iseteenindus
alates 01.07.2017 (?) 



Täiendav informatsioon

Kontakt ja info abivahendite süsteemi kohta, IAK ja erimenetluste kohta SKA-st:

Üldine infotelefon 16106

E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee

SKA kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Kontakt ja info määruse loetelu sisulise poole kohta, ettepanekud sellega seoses, 
küsimused abivahendite kohta Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusest:

Üldine infotelefon: 687 7250

E-post: kat@astangu.ee

Astangu koduleht www.abivahendikeskus.astangu.ee

mailto:info@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
mailto:kat@astangu.ee
http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/


Tänan tähelepanu eest!

berit.rohtjarv@astangu.ee
http://abivahendikeskus.astangu.ee

mailto:tiina.kalevik@astangu.ee
http://abivahendikeskus.astangu.ee/

