
Väike ülevaade 2008. aastast kehtima hakanud Puuetega inimeste 
sotsiaaltoetuste seadusest. Eriti pöörake tähelepanu töötamistoetusele, 
mis on täiesti uus toetuse liik ja millest paljud kuulnudki pole. Toetust 
saavad taotleda ka töötavad pensioniealised puudega inimesed.

Toetuste arvutamise aluseks on sotsiaaltoetuste määr (aegade algusest 
muutumatult 400 kr), mis korrutatakse läbi seaduses oleva 
protsentmääraga.

Mis on teisiti seni kehtinud PISTSega:
§2   ei määrata enam tähtajatut puude raskusastet (määratakse 6 kuud 
kuni 3 aastat ka vanaduspensionäridele)

§4  Lisandusid toetuste uued liigid:
   - puudega tööealise inimese toetus
   - puudega vanaduspensioniealise inimese toetus (enne olid need kaks 
kokku puudega täiskasvanu toetus)
   - töötamistoetus (eelmises puudus täiesti)

§6  Puudega laste (kuni 16-aastaseks saamiseni) puhul muudatused 
puuduvad.
Laste toetuste suurused: sügav ja raske puue  1260 kr  (315% 
sots/toetuse määrast)
keskmine puue      1080 kr  (270% sots/toetuse määrast)

§7  Puudega tööealise inimese toetus (16.a kuni vanaduspensioniealine inimene)
sügav puue           840 kr  (210% sots/toetuse määrast)
raske puue           560 kr  (140% sots/toetuse määrast)
keskmine puue       260 kr  ( 65% sots/toetuse määrast)

§7  Puudega vanaduspensioniealise inimese toetus (jäid samaks, mis 
enne oli kõigil täiskasvanutel)
sügav puue           640 kr  (160% sots/toetuse määrast)
raske puue          420 kr   (105% sots/toetuse määrast)
keskmine puue    200 kr   ( 50% sots/toetuse määrast)

§8   Hooldajatoetus (3-18-aastastele) toetuse määrad endised. Kahjuks 
kehtib endiselt töötamise keeld vanemale, kes seda taotleb.

§10 NB! UUS! Töötamistoetust makstakse 16-aastasele ja 
vanemale (ka pensioniealistele, vanusepiirang puudub) töötavale 
puudega inimesele, kellel on puudest tingituna tööga seotud 
lisakulutusi.
Töötamistoetust makstakse puudega inimese enda poolt tehtud puudest 
tingitud töötamisega seotud tegelike kulutuste osaliseks hüvitamiseks kuni 
10-kordses sotsiaaltoetuste määras kolme kalendriaasta jooksul (seega 
kolme aasta jooksul max 4000 kr) toetuse esmakordsest määramisest 



arvates. Kui kolme kalendriaasta jooksul tehtud lisakulud on 
maksimumsummast väiksemad, makstakse toetusena välja puudega 
inimese poolt kauba või teenuse eest tegelikult tasutud summa.
Toetusega hüvitatavad kulutused peavad olema tehtud töötamise 
ajal. Enne töötamise algust ja peale töötamise lõppu tehtud kulutuste 
hüvitamiseks toetust ei maksta. Toetust makstakse vastavalt esitatud 
kuludokumentidele kalendriaasta kestel tehtud kulutuste eest. Eelmisel 
kalendriaastal tehtud kulutuste eest makstakse toetust, kui avaldus 
toetuse saamiseks on esitatud hiljemalt jooksva aasta 31. märtsil.

Toetuse taotlemisel tuleb lisadokumentidena esitada:
1. tööraamat või muu töötamist tõendav dokument;
2. dokument töötamisega seotud kulude kohta;
3. kirjalik selgitus puudest tingitud ja töötamisega seotud lisakulu 
vajaduse kohta.

§11 Rehabilitatsioonitoetus, kõik endine - aastas 800 kr 16-65-aastastele. 
Tuleb meeles pidada, et kuigi rehatoetust vanematele kui 65 ei maksta, ei 
keela Sotsiaalhoolekande seadus riiklikule rehabilitatsiooniteenusele 
mineku avalduse tegemist vanematele kui 65!

§18  kaotati toetuste väljamaksmisel seni kehtinud ülempiir (2-kordne 
sots/toetuse määr e 800kr). Ülempiiri jaanuarist 2008 enam pole.

§19  Vanemliku hoolitsuseta puudega lapsele ettenähtud sotsiaaltoetuste 
maksmise peatamine ja jätkamine - siin on palju täpsustusi eelmise 
seaduse versiooniga võrreldes. Kellel vaja, lugege täpsustusi otse 
seadusest.

§22 (lg7) puudus eelmisest versioonist. Puudega inimese sotsiaaltoetus 
makstakse pöördujale välja, kui avaldus on esitatud 6 kuu jooksul 
puudega inimese surma päevast arvates. (Jutt käib toetusest, mis 
makstakse selle kuu eest, mil toetuse saaja suri. Pärast toetust saava 
isiku surma alusetult tema pangakontole kantud või posti kaudu 
väljamakstud sotsiaaltoetuse summad nõutakse tagasi.)


