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Sotsiaalministeerium: keegi ei jää toetusest ilma

Toetuste määramise uue korraga seotud tehniliste probleemide 
tõttu hilineb puudega inimeste toetuste väljamaksmine. Nendele, 
kellele toetuse maksmine hilineb, makstakse enne jõule välja 
toetus miinimumsummas, järgmise aasta alguses laekub saamata 
jäänud toetus. 

Sotsiaalministeeriumi perepoliitika ja sotsiaalala asekantsler Riho Rahuoja 
sõnul on süsteemi muutmisest tulenevad töövõimetuspensionide 
maksmisega seotud probleemid lahendatud. Töövõimetuspensionide 
väljamaksmist alustati novembris. Taotluse läbivaatamine võtab aega 
kuni poolteist kuud, see on uue menetluse tavapärane pikkus.

„Kuna infosüsteemide arendamine osutus ettearvatust töömahukamaks, 
hilineb kahjuks osale tööealistele puudega inimestele toetuste maksmine. 
Hilinemine puudutab neid tööealisi puudega inimesi, kes esitasid 
ekspertiisitaotluse peale 1.oktoobrit. Et ka need inimesed jõuludeks ja 
aastavahetuseks vähemalt osa toetusest kätte saaksid, otsustasime neile, 
kellel oli enne puude kehtivusaja lõppu sügav või raske puue määratud, 
maksta toetuse miinimumsumma. Seda makstakse kuni lisakulude õige 
suuruse tuvastamiseni,” selgitas asekantsler. „Toetuse õige suuruse saab 
tuvastada järgmise aasta alguses, vahe makstakse tagantjärele”, lisas 
Rahuoja. 

Toetus kantakse puudega inimese pangaarvele või saadetakse 
rahakaardiga. Kohalikud omavalitsused saavad X-tee kaudu teada 
inimestest, kellele on makstud toetust miinimumsuuruses. 

Peale 1.oktoobrit ekspertiisitaotluse esitanud varem keskmist puuet 
omanud inimestele ja esmakordselt puuet taotlenud inimestele hakatakse 
toetust maksma peale puude raskusastme tuvastamist. 



Taustinfo:

Puudega tööealistele inimestele makstakse enamasti töövõimetuspensioni 
ja toetust sõltuvalt inimese lisakuludest: 

o Puudega inimeste sissetuleku tagab reeglina töövõimetuspension. 
Töövõimetuspensioni saamine ei piira õigust tööd teha ja töötasu 
saada. 

o Töövõimetuspensionärid on oma pensioni kätte saanud. Kes 
on esitanud taotluse peale 1. novembrit, nende taotlus võib 
veel menetluses olla. 

o Puudega tööealiste inimeste toetuste suurus on 260-840 krooni, 
sõltuvalt inimese lisakuludest. Toetus ei ole puudega inimese 
sissetulek, selle eesmärk on puudest tingitud lisakulude osaline 
katmine. 

o Puudega tööealiste inimeste toetused: detsembris makstakse 
toetust 1120 varasemalt raske või sügava puudega 
inimesele. Sügava ja raske puudega inimeste kontodele on 
kantud 921 inimesele 451 680 krooni. Rahakaartidega 
makstakse toetus välja 279 inimesele 105 643 krooni. 

Muutused toetuses:

Maksete hilinemisel on mitu põhjust:

o 1. oktoobrist muutus puudega tööealiste inimeste puude 
tuvastamise ja toetuste määramise 

süsteem. Toetust makstakse lisakulude alusel ehk toetuse suurus sõltub 
nüüd sellest, kui aktiivne inimene on, kuidas ta kasutab erinevaid 
võimalusi jne. Uue süsteemi väljatöötamisse olid kaasatud puuetega 
inimeste organisatsioonid.

o Lisaks muudeti Sotsiaalkindlustusameti tehtavat arstliku ekspertiisi 
korda – ekspertiisi ei tee enam ametnikud, vaid see tellitakse 
arstidelt, kellega on sõlmitud vastavad lepingud. 

o Tööealiste puudega inimeste toetuste uue süsteemi rakendamiseks 
ei piisanud olemasoleva infosüsteemi täiendamisest, tuli luua täiesti 
uus infosüsteem. 



Püsiva töövõimetuse tuvastamine on uue korra järgi ühitatud puude 
raskusastme tuvastamisega – inimest ravinud arst ei täida enam 
töövõimetuse tuvastamise taotlust ja ei saada seda pensioniametisse. 
Inimene esitab ise oma taotluse pensioniametile, seejuures vajadusel 
teda abistatakse. Püsiva töövõimetuse ja puude raskusastme 
tuvastamiseks võib esitada ühise taotluse. Arst täidab inimese kohta 
ainult terviseseisundi kirjelduse.

Taotluste menetlemise uus kord võtab senisest kauem aega, kuid 
töövõimetuspension või toetus määratakse endiselt taotluse esitamisest.
Menetluse pikenemine on ühekordne - edaspidi antakse taotluse 
esitamiseks varasem tähtaeg.  

Lisainfot võib küsida sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 
(selle tööaeg on 9.00-17.00). 
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