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Keskkonna kohandamise nõustamisteenus

Alates 2017. okt nõustame kodukohandamise valdkonnas erivajadusega 
inimesi, nende lähedasi ja KOV spetsialiste üle Eesti.
• Meeskonnas 3 spetsialisti.
• Nõustamine ja visiit on tasuta.
Visiidi tulemusena valmib hinnang 
Hinnang on soovituslik, lõpliku lahenduse otsustab inimene. 

Hinnang koostatakse ka erivajadusega inimesele, kellel ei ole määratud puuet.



Levinuimad probleemkohad ja lahendused....



Platvormtõstuk



Trepikoda
• Trepitõstuki paigaldamine
• Trepironija kasutusele võtmine (ei saa projektist taotleda)



Vannituba ja WC asuvad eraldi

Enne.....



...pärast



Keskkonna kohanduse abimaterjal KOV spetsialistidele

• Valminud on abimaterjal KOV spetsialistidele erivajadustega 
inimeste eluruumi kohandamiseks. 

• Sisaldab ülevaadet levinumatest probleemidest ja lahendustest. 
Väga ülevaatlikult käsitletud ka abivahendite ja avaliku ruumi osa.

• Kättesaadav kõigile ameti kodulehel.
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-
editors/Abivahendid/Kohandamine/keskonna_kohandamise_abimaterjal_kohaliku_omavalitsuse_spetsialistide
le.pdf

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Abivahendid/Kohandamine/keskonna_kohandamise_abimaterjal_kohaliku_omavalitsuse_spetsialistidele.pdf


Abimaterjal Lisaks kodukülastuse ankeet ja 
soovitused kodukülastuseks



Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine 2018-
2023 (31.08.23) 1955 kodu
Eesmärk: Tagada puudega inimesele paremad elamis-, õppimis- ja 
töötamistingimused 
Toetatakse:
• liikuvusega seotud toimingute parandamist (sisse- ja väljapääs jm sh 

territooriumile pääs ja piirete kohandamine);
• hügieenitoimingute parandamist;
• köögitoimingute parandamist.



Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine 2018-
2023 (31.08.23) 1955 kodu
• Rahastus: 85% ERF, 15% omavalitsus 
• Olemas ühikuhind kohandustele (v.a nt köök), millest hüvitatakse 85%
• Kui ühikuhinda ei ole, siis kohandus (ilma km) alla 5000 € ->1 HP, üle 5000 

€ ->2 HP
• Toetuse saaja (taotleja) – kohalik omavalitsus; kohanduse saaja –

puudega inimene
• Ühele kohanduse saajale antakse meetme tegevusest toetust üks kord

(võib sisaldada ühte või rohkem kohandust inimese eluruumis) 
• I taotlusvoor lõppes 15.06.2018. 
• II taotlusvoor?
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Esimese taotlusvooru tulemused

56 omavalitsust 
467 puudega inimest 



Kohandused, millele olid ühikuhinnad määratud
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Laetõstuki paigaldamine (seade koos paigaldusega)
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Platvormtõstuki  paigaldamine (seade koos…
Siseukseava kohandus

Tualettruumi (sh pesemisruumi ja WC ühes ruumis või…
Ukse automaatika paigaldus

Uksekünnise paigaldus
Vaheplatvormita kaldtee rajamine

WC-poti vahetus
WC-ruumi kohandus

I taotlusvooru tulemused
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• Toetuse väljamaksmise eelduseks on projektis esitatud kohanduste tegemine ja kulude tekkimine. 

• Juhul kui projekti jooksul peaks muutuma kohandatavate kodude/kodus tehtavate kohanduste loetelu, 
esitab toetuse saaja avalduse projekti muutmiseks.

• Hiljemalt koos esimese väljamaksetaotlusega esitab toetuse saaja kohanduste tegemist reguleeriva 
õigusakti. 

• Väljamaksetaotluse raames esitab toetuse saaja tulemuse saavutamist tõendavad dokumendid:

Tegelike kulude alusel hüvitatavate kulude puhul: arve, maksekorraldus, leping, hinnapakkumised, töö 
üleandmise-vastuvõtu akt.

Ühikuhinna alusel hüvitatavate kulude puhul: töö üleandmise-vastuvõtu akt.

Mõlemal juhul: pilt (või pildid) kohandusest enne ja pärast kavandatud tööde lõpule viimist.

Lisainfot https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu/puuetega-inimeste-
eluasemete-fuusiline-kohandamine. 

Mõned tähelepanekud I voorust

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu/puuetega-inimeste-eluasemete-fuusiline-kohandamine


Mariliis Tilk
mariliis.tilk@sotsiaalkindlustusamet.ee
+372 5635 8029
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