
Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 256 
„Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu, teenuste 

hindade ja teenuse maksimaalse maksumuse kehtestamine“ 
lisa 2 

(Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2010. a määruse nr 168 „Vabariigi 
Valitsuse 23. augusti 2010. a määruse nr 118 „Vabariigi Valitsuse määruste 

muutmine seoses euro kasutusele võtmisega“ muutmine“ sõnastuses) 
[RT I, 17.12.2010, 1 – jõust. 1.01.2011] 

 
REHABILITATSIOONITEENUSE RAAMES OSUTATAVATE TEENUSTE LOETELU, TEENUSTE HINNAD JA 

TEENUSE MAKSIMAALNE MAKSUMUS ISIKU KOHTA ÜHES KALENDRIAASTAS 
 

Teenuse nimetus Kood Teenuse kirjeldus Teenuse 
hind 

eurodes 
ühe 

tunni 
kohta 

Teenuse 
maksimaalne 

maksumus 
eurodes ühes 

kalendriaastas 
määruse 

§ 2 lõikes 4 
nimetatud 
isikutele 

Teenuse 
maksimaalne 

maksumus 
eurodes ühes 

kalendriaastas 
määruse 

§ 2 lõikes 2 
nimetatud 
isikutele  

Teenuse 
maksimaalne 

maksumus 
eurodes ühes 

kalendriaastas 
määruse 

§ 2 lõikes 1 
nimetatud 
isikutele 

Teenuse 
maksimaalne 

maksumus 
eurodes ühes 

kalendriaastas 
määruse 

§ 2 lõikes 5 
nimetatud 
isikutele 

Rehabilitatsiooni-
vajaduse hindamine 
ja rehabilitatsiooni 
planeerimine  

1001  Tegevusvõime, keskkonna toetuse ja 
abivajaduse hindamine, tegevuste 
planeerimine rehabilitatsiooniks ning 
fikseerimine rehabilitatsiooni-plaanis 

12,78 
 

191,73 
 

191,73 
 

191,73 
 

191,73 
 
  

Rehabilitatsiooni-
plaani täitmise 
juhendamine  

1002  Isiku, tema pere ja vajaduse korral isiku 
lähivõrgustiku (omavalitsuse 
sotsiaaltöötaja, teiste teenuste osutajate, 
v.a rehabilitatsiooni-teenuse osutajate) 
nõustamine ja juhendamine 
rehabilitatsiooni-plaani elluviimisel 
juhtumikorralduse põhimõttel. 
Juhendamine ühe meeskonnaliikme 
poolt korraga 

12,78 
 

127,82 
 

127,82 
 

63,91 
 

671,07 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/117122010001
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Rehabilitatsiooni-
plaani täiendamine ja 
tulemuste hindamine

1003 Rehabilitatsiooni-plaani täiendamine 
meeskonnatöös ning vahehindamiste 
läbiviimine rehabilitatsiooni-protsessis 
mitme spetsialisti poolt 

12,78 
 

63,91 
 

63,91 
 

63,91 
 
  

223,69 
 

Füsioterapeudi 
teenus  

2001  Motoorse sooritusvõime ja 
tegevuskeskkonna (sh lasteaia-, koo-li-, 
kodu- ja töökeskkonna) hindamine, 
nõustamine ja kohandamise soovitused. 
Individuaalsete liigutuslikku arengut 
soodustavate/säili-tavate programmide 
koostamine,  terapeutiliste meetodite 
rakendamine ja tegevuse tulemuslikkuse 
hindamine koostöös kliendiga. 
Abivahendi vajaduse hindamine ja 
kasutusõpetus  

17,38 
 

Füsioterapeudi 
grupitöö  

2002  Tegevused tugiliikumisapa-raadi 
või organsüsteemi funktsionaalse võime 
taastamiseks grupis. Grupis 
minimaalselt 4 ja maksimaalselt 
7 inimest  

4,35 
 

217,30 
 
  

217,30 
 
  

108,65 
 
  

108,65 
 

2003  Tegevused funktsionaalsete võimete 
arendamiseks ja tegevusvõime 
kujundamiseks, sh tegevusvõime 
täpsustamine; igapäevaelus toimetuleku 
õpetamine  

20,13 
 

Tegevusterapeudi 
ja loovterapeudi 
teenus 
  
  
Tegevusterapeudi ja 
loovterapeudi 
grupitöö 
  

2016 Tegevused funktsionaalsete võimete 
arendamiseks ja tegevusvõime 
kujundamiseks grupis, igapäevaelus 
toimetuleku õpetamine. Grupis 
minimaalselt 2 ja maksimaalselt 7 
inimest 

4,79 
  

Kuni määruse 
§ 2 lõikes 4 
sätestatud 

maksimaalse 
maksumuseni 

 

Kuni määruse 
§ 2 lõikes 2 
sätestatud 

maksimaalse 
maksumuseni 

 

Kuni määruse 
§ 2 lõikes 1 
sätestatud 

maksimaalse 
maksumuseni 

 

Kuni määruse 
§ 2 lõikes 5 
sätestatud 

maksimaalse 
maksumuseni 
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Sotsiaaltöötaja 
teenus  

2004  Nõustamine, juhendamine ja teraapiate 
läbiviimine sotsiaalsete probleemide 
ennetamiseks ja lahendamiseks 
eesmärgiga toetada/soodustada 
edaspidist toimetulekut. Kliendi 
lähivõrgustiku aktiveerimine, avalike 
teenuste osutajate juhendamine 
ja koordineerimine  

13,42 
 

Sotsiaaltöötaja 
perenõustamine  

2005  Erivajadusega lapse/täiskasvanu 
ja tema pereliikmete nõustamine grupis 
ja teraapia  

23,52 
 

Sotsiaaltöötaja 
grupinõustamine  

2006  Sarnase erivajadusega lapse/täiskasvanu 
nõustamine grupis ja teraapia. 
Grupis minimaalselt 4 ja maksimaalselt 
7 inimest  

3,39 
 

Eripedagoogi teenus 2007  Pedagoogilised korrektsioonitegevused 
kognitiivsete oskuste, 
kommunikatsiooni, sotsiaalsete oskuste 
jm arendamiseks 
(sh tegevusvõime täpsustamine) 
ning pedagoogiline nõustamine. 
Orienteerumis- ja liikumisõpetus (valge 
kepi kasutamine, marsruutide õpetamine 
jm), punktkirja õpetamine, 
igapäevatoimingute õpetamine, 
kommunikatsiooni-oskuste õpetamine ja 
arendamine ning infotehnoloogia 
kommunikatsiooni-vahendite 
kasutamise õpetamine nägemis- ja/või 
kuulmispuudega isikutele 

13,42 
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Eripedagoogi 
perenõustamine  

2008  Erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema 
pereliikmete nõustamine, 
pedagoogilised korrektsioonitegevused 
kognitiivsete oskuste, 
kommunikatsiooni, sotsiaalsete oskuste 
jm arendamiseks  

23,52 
 

Eripedagoogi 
grupinõustamine  

2009  Sarnase erivajadusega lapse/täiskasvanu 
nõustamine grupis, pedagoogilised 
korrektsioonitegevused kognitiivsete 
oskuste, kommunikatsiooni, sotsiaalsete 
oskuste jm arendamiseks. Grupis 
minimaalselt 2 ja maksimaalselt 7 
inimest  

3,39 
 

Psühholoogi teenus  2010  Nõustamine ja psühhoteraapia isiksusest 
ja suhetest tingitud toimetuleku-
probleemide ennetamiseks ja 
lahendamiseks, sh tegevusvõime 
täpsustamine  

13,42 
 

Psühholoogi 
perenõustamine  

2011  Erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema 
pereliikmete nõustamine/psühhoteraapia 
grupis  

23,52 
 

Psühholoogi 
grupinõustamine  

2012  Sarnase erivajadusega lapse/täiskasvanu 
nõustamine/psühhoteraapia grupis. 
Grupis minimaalselt 2 ja maksimaalselt 
7 inimest  

3,39 
 

Logopeedi teenus  2013  Kõnepuude korrigeerimine ning kõne 
ja suhtlemisoskuse kujundamine, 
sh tegevusvõime täpsustamine  

15,98 
 

Logopeedi seanss 
perele  

2014  Erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema 
pereliikmete nõustamine grupis  

27,93 
 

Logopeedi 
grupinõustamine  

2015  Sarnase erivajadusega lapse/täiskasvanu 
nõustamine grupis. Grupis minimaalselt 
2 ja maksimaalselt 7 inimest  

4,03 
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Rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks vajaliku ööpäevaringse majutuse maksimaalne maksumus  

 
 

Teenuse nimetus  Kood  Teenuse kirjeldus  Teenuse 
maksimaalne 

maksumus 
eurodes ühe 

ööpäeva kohta  

Teenuse 
maksimaalne 

maksumus 
eurodes ühes 

kalendriaastas 
määruse § 2 

lõigetes 1, 2 ja 4 
nimetatud 
isikutele   

Teenuse 
maksimaalne 

maksumus 
eurodes ühes 

kalendriaastas 
määruse 

§ 2 lõigetes 2 ja 4 
nimetatud alla 16-

aastase isiku 
esindajale 

Teenuse 
maksimaalne 

maksumus 
eurodes ühes 

kalendriaastas 
määruse 

§ 2 lõikes 5 
nimetatud 
isikutele 

Ööpäevaringne 
majutus  

3001  Majutamine rehabilitatsiooniplaani 
koostamise või teenuse osutamise ajal 
koos toitlustamisega 1 kord päevas  

 
 

23,97 

 
 

119,85 

 
 

119,85 

 
 

838,95 
 
 
 

Isikule ja tema esindajale hüvitatavate sõidukulude maksimaalne maksumus isiku kohta ühes kalendriaastas 
 

Teenuse nimetus Kood Teenuse kirjeldus Teenuse maksimaalne maksumus eurodes ühes kalendriaastas 
Sõidukulude 
hüvitamine  

3002 Transport rehabilitatsiooniteenuse 
osutamise kohta ja rehabilitatsiooni-
teenuse osutamise kohast isiku elukohta 

 
 

41,55 
 


