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Sotsiaalse rehabilitatsiooni muudatused jõustuvad 1. septembrist 
  
Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas sotsiaalse rehabilitatsiooni muudatused, millega suunatakse raha 

sõidu ja majutuse arvelt senisest enam teenuse osutamisse. Muudatused jõustuvad tänavu 1. septembrist. 
  
„Oleme süsteemi seest otsinud võimalusi, kuidas tagada abi võimalikult paljudele inimestele, kes rehabilitatsiooni 

vajavad, ja teha seda võimalikult inimese kodukoha lähedal,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Sõidu ja majutuse 

arvelt senisest enam rehabilitatsiooni rahastades saab sotsiaalkindlustusamet parandada teenuse kättesaadavust 

täiskasvanutele.“ 
  
1. septembrist jõustuvad muudatused: 

-          Sõidukulu piirmäär väheneb seniselt 0,2 eurolt 0,1 eurole 

kilomeetri kohta, mis on võrdne töötukassa rahastatava 

rehabilitatsiooniteenuse piirmääraga. 

-          Rehabilitatsiooniteenust saava inimese ja tema saatja sõidukulud 

hüvitatakse ühes kalendriaastas ühekordse sõidukulude maksimaalse 

summa ulatuses. Kütusetšeki saab sama sõidu eest esitada ühe korra 

ehk sama kulu ei kaeta edaspidi mitmekordselt. Bussipiletite esitamisel 

midagi ei muutu. 

-         Alla 16-aastase inimese saatja majutuskulude maksimaalne maksumus on edaspidi 76% lapse majutuskulude 

maksimaalsest maksumusest. 
   
Muudatused jõustuvad 1. septembrist 2017. Prognooside järgi saab tänavu suunata täiendavalt 46 383 eurot ja 2018. 

aastal 139 148 eurot rehabilitatsiooni teenuse tagamisele. Sotsiaalkindlustusameti arvutuste järgi on tänavu võimalik 

sellega tagada rehabilitatsiooni saamine täiendavalt kuni 100 inimesele ning 2018. aastal täiendavalt ca 240 inimesele. 
  
Muudatuste kooskõlastamisel võeti arvesse Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu ja 

Otepää Rehabilitatsioonikeskuse tagasiside.  
  
  
Taustainfo: 

-                 2016. aastal muutus töö- ja pensioniealiste rehabilitatsiooniteenus vajaduspõhiseks ja lisandus 

teenusevajaduse hindamine. Kui 28.06.2017 seisuga oli Sotsiaalkindlustusametis järjekorras 621 inimest, 

siis enne muudatusi oli järjekorras ligi 10 000 inimest. Laste puhul Sotsiaalkindlustusametis järjekord 

puudub. 

-                 2016. aastal taotles sõidukulude hüvitamist 2877 inimest, neist 80% kütusetšekkide alusel. Tänavu 

esimeses kvartalis tehti 978 taotlust sõidukulude hüvitamiseks kütusetšekkide alusel, neist 496 juhul esitati 

topelt tšekid. 

-                 Saatja majutuskulu – 76% õigustatud isiku majutuskulude maksimaalsest maksumusest – vastab 

suuremate majutust pakkuvate rehabilitatsiooniteenuse pakkujate kodulehtedel näidatud keskmistele 

turuhindadele kahekohalise toa eest. Sellest lähtuvalt võib eeldada, et muudatusel ei ole negatiivset mõju 

rehabilitatsiooniteenuse klientidele, kuna nende tegelikud majutuskulud saavad endiselt kaetud. 2016. 

aastal esitati majutuskulude hüvitamiseks taotlusi ligi iga viienda (1566 lapse) alla 16-aastase 

rehabilitatsiooniteenust saanud lapse kohta ja 1402 saatja eest, s.o üheksa saatja eest majutuskulu taotlenud 

10 lapse kohta. 

-                 Määrus avaldatakse Riigi Teatajas 5. juulil 2017 

 


