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AJUTISED JA ALALISED TOETUSED JA TEENUSED 

TALLINNA LINNAS 

Esimese haiguspäeva toetus 
Tallinna linn hakkas haiguslehele jäänud tallinlastele maksma toetust esimese haiguspäeva 

eest, et julgustada haigestunud inimesi võtma haiguslehte juba esimeste haigustunnuste 

ilmnemisel. Tallinn hüvitab esimese haiguspäeva eest 30 eurot.  

 

Toetust makstakse tagasiulatuvalt alates 2021. aasta 25. märtsist 31. maini alustatud 

haiguslehe alusel. Toetuse saamiseks peab inimene olema registreeritud Tallinna elanikuks. 

Taotlus esitatakse peale haiguslehe lõppemist ja haigusraha väljamaksmist. 

 

Toetust saab taotleda kahel moel – Tallinna e-teenuste lehel 

(https://taotlen.tallinn.ee/haiguspaev) või linnaosavalitsuse teenindussaalis. 

 

Sissetulekust sõltuv toetus  

Sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse toimetuleku tagamiseks, tervise säilitamise ja 

taastamisega (taastus- ja hooldusravi, retseptiravimid, vaktsineerimine jms) ning abivahendite 

soetamisega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks.  

Samuti ka õnnetusjuhtumite ja muude erakorraliste juhtumitega seotud väljaminekute 

osaliseks hüvitamiseks, lapse hariduse ning huvi- ja sporditegevusega seotud kulutuste 

osaliseks hüvitamiseks, paljulapselise pere lastele Eesti Vabariigi aastapäevaks ja 

toimetulekutoetust saava pere lastele kooliminekul.  

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaal-määrad kalendriaastaks: 

• laps (alla 18-aastane isik ja üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19-aastane õpilane) 

– 350 eurot 

• tööealine isik – 250 eurot 

• isik, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes vanaduspensioniealine – 250 

eurot 

• paljulapselise pere laste toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks – 35 eurot 

• toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetus – 32 eurot. 

 

Toetuse saamiseks peab pöörduma elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda. Taotlus 

tuleb esitada kolme kuu jooksul pärast kulutuste tegemist. Toetuse määramiseks hinnatakse 

inimese ja tema pere abivajadust iga juhtumi puhul eraldi. Abivajaduse hindamisel võetakse 

aluseks perekonna sissetulek, varanduslik seis, elamiskulud. 

 

https://taotlen.tallinn.ee/haiguspaev
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Toimetulekutoetus 

Toetust saab taotleda iga kuu viimase tööpäevani.  

Toetuse maksmisel arvestatakse kõigi pereliikmete sissetulekut, sellest arvestatakse maha 

eluasemekulud ning esimese pereliikme kohta peab kätte jääma 150 eurot kuus. Järgmiste 

täiskasvanud pereliikmete kohta 120 eurot.  

Alaealistele lastele on toimetulekumäär 180 eurot kuus.  

 

Toimetulekutoetusega kompenseeritakse pere toimetulekumäärast puudu jääv summa. 

Avaldus tuleb esitada elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda. 

 

Pensionilisa 

 
Teil on võimalus taotleda pensionilisa, kui: 

• olete vanadus- või töövõimetuspensioni saaja  

• või täisealine rahva- või toitjakaotuspensioni saaja  

• Teil on tuvastatud töövõimetoetuse seaduse alusel osaline töövõime või töövõime 

puudumine ja olete tallinlane vähemalt alates toetuse taotlemise kalendriaastale 

eelnenud kalendriaasta 1. jaanuarist ja 

• olete esitanud taotluse pensionilisa saamiseks. 

Pensionilisa suurus on 2021. aastast 125 eurot. 

Taotluse saate esitada Tallinna e-teeninduses (https://taotlen.tallinn.ee/pensionilisa) või  

elukohajärgses sotsiaalhoolekande osakonnas. 

 

Supiköögid 

Supikööke on Tallinnas kaks, neist üks asub Lasnamäel Pae tn 19 ning teine Põhja-Tallinnas 

aadressil Eha tn 8.  

Pae tänava supiköök on avatud tööpäevadel 11–14 ja nädalavahetusel 12.30–14, sinna võib 

niisama kohale minna.  

Eha tänava supiköögis jaotatakse toitu talongide alusel, köök on avatud tööpäevadel kell 9–

11. Talongide taotlemiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosavalitsuse 

sotsiaalhoolekande osakonda.  

 

 

 

https://taotlen.tallinn.ee/pensionilisa
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Toidupank 

Toidupankade jagamispunktides saavad toiduabi eelnevalt sotsiaaltöötajate poolt abisaajate 

nimekirja kantud inimesed. Toiduabi taotlemiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosa või 

omavalitsuse sotsiaalabiosakonna poole. 

Tallinnas tegutseb Toidupank Punane 48a aadressil. 

 

Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravi 

Ambulatoorset abi korraldab AS Lääne-Tallinna Keskhaigla ja statsionaarset abi saab 

Kallavere haiglast. Kõikidele Tallinna elanike registrisse kantud inimestele on üldarsti ja 

kirurgiline ambulatoorne vastuvõtt tasuta. 

 

COVID-19 patsiendi transport meditsiiniasutusest koju 

Linn pakub transporditeenust statsionaarsel ravil olnud COVID-19 diagnoosiga patsiendile, 

kelle tervislik seisund võimaldab edasise ravi jätkamist kodus. Kiirabi osutab teenust juhul, 

kui patsiendil ei ole võimalust isikliku transpordiga haiglast koju minna.  

Transporditeenuse tellib Tallinna Kiirabilt patsienti haiglast välja kirjutav arst ning teenuse 

eest tasub sotsiaal- ja tervishoiuamet. Teenust osutatakse vanusest sõltumata COVID-19 

positiivse diagnoosiga Tallinna ja Harjumaa elanikele, kel on vaja transporditeenust haiglast 

koju. 

 

Nõustamisteenused töökaotuse puhul 

Tallinna Ettevõtlusteenistus pakub tööõigusnõustamist ja abi taotluste vormistamisel näiteks 

juhul, kui tööandja ei maksa töötasu ja lõpparvet või kui tööandja on pankrotis. 

Lisaks on tallinlastele abiks tasuta õigusabi – Eesti Juristide Liidu Õigusapteek töötab 

linnaosades ja linnavalitsuse infosaalis 1 kord kuus. 

Võlgadesse sattumise korral on abiks Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse võlanõustaja, kes aitab 

analüüsida tekkinud olukorda, hinnata võimalusi ning koos võlgnikuga otsida ja leida 

võlgnevuse vähendamise või likvideerimiseks võimalusi ning vältida uute võlgnevuste teket. 

Teenus on rahvastikuregistri järgsele Tallinna elanikule tasuta. 

Töötuks jäädes võib ka ise endale uue töökoha luua, hakates ettevõtjaks. Selleks saab tasuta 

ettevõtlusnõustamist Tallinna ettevõtluskeskusest. 
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Lasteaia kohatasu soodustused 

• Hariduslike erivajadustega (HEV) laste vanemad ja toimetulekuraskustes pered on 

munitsipaallasteaia kohatasust vabastatud. 

• Munitsipaallasteaia kohatasu ulatuses (71,25 eurot lapse kohta) antakse soodustust ka 

eralasteaias või lastehoius käivatele HEV laste vanematele (lisaks 193 eurosele 

hüvitisele).  

• Kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest lapsevanem kohatasu ei maksa. 

 

Isikliku abistaja teenus 

Teenuse eesmärk on parandada oma kodus elava sügava ja raske liikumis- või 

nägemispuudega täisealise inimese iseseisvat toimetulekut igapäevaelus.  

Isiklik abistaja aitab näiteks väljaspool kodu liikumisel, söömisel, riietumisel, suhtlemisel 

ning hügieenitoimingutes ja teistes tegevustes. 

Teenuse saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande 

osakonda. 

Koduteenus 

Teenust osutatakse puudega inimestele, eakatele ja toimetulekuprobleemidega lastega 

peredele eesmärgiga aidata toime tulla harjumuspärases keskkonnas. 

Koduteenuse mõte on abistada inimest (või peret) toimingutes, mida ta terviseseisundist või 

tegevusvõimest tulenevalt ei suuda kõrvalise abita teha, kuid mis on vajalikud kodus 

elamiseks. Nt kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool 

eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine. 

Teenuse saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande 

osakonda. 

Sõltuvalt inimese majanduslikust olukorrast osutatakse teenuseid tasu eest või osaliselt või 

täielikult tasuta (otsustab linnaosa sotsiaalhoolekande osakond). Teenus on tasuta, kui 

teenuse saaja sissetulek on väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäär. 

Omastehooldaja asendamine 

Teenuse eesmärk on abivajaja hooldamine olukorras, kus omastehooldaja vajab lühiajaliselt 

puhkuse ja vaba aja kasutamiseks hoolduskoormusest vabastamist.  
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Teenust osutatakse hooldajaks määratud inimestele ja teiste suure hooldusvajadusega inimeste 

hooldajatele hooldatava kodus juhul, kui omastehooldaja ja tema hooldatava elukohana on 

rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. 

Teenust osutatakse Tallinna linna haldusterritooriumil, kliendi kodus eesti või vene keeles. 

Teenust osutatakse kõigil nädalapäevadel kell 07.00-22.00. Teenust osutatakse ühele kliendile 

kokku maksimaalselt 16 tundi kalendrikuus. Teenus on kliendile tasuta. 

Teenuse saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande 

osakonda. 

 

Üldhooldekoduteenus 

 

Teenuse eesmärk on kindlustada eakatele, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste 

sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega, ööpäevaringne hooldamine üldhooldekodus. 

 

Tallinna linna eelarve vahenditest tasutakse teenuse eest osaliselt, kui teenuse kasutaja ise 

ja/või tema seadusjärgsed ülalpidajad ei ole oma tervise, kõrge vanuse või vähekindlustatuse 

tõttu võimelised isikule vajalikku hooldust tagama. 

Kirjalik taotlus tuleb esitada elukohajärgsele linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande 

osakonnale. 

 

Sotsiaalvalveteenus 

Sotsiaalvalveteenuse eesmärk on suurendada nende eakate ja puuetega inimeste turvatunnet, 

kes tulenevalt oma tervislikust seisundist võivad abitusse olukorda sattuda.  

Teenuse kasutamine võimaldab abi kutsuda eelkõige olukordades, kui inimene ei ole 

võimeline liikuma ja iseseisvalt abistajatele ust avama, nagu näiteks kukkumise, 

siseruumidesse lõksu jäämise tagajärjel või juhtudel, kus tekib ootamatu vajadus arstiabi 

järele. 

Teenuse osutamiseks paigaldatakse klientide kodudesse lokaalsed valveseadmed ja klientidele 

antakse mobiilsed häirenupud, mida kasutades on kliendil võimalus saada otseühendus 

kõnekeskusega ja kutsuda abi.  
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Sotsiaalvalveteenus on kliendile tasuta ning seadmete paigalduse ja hoolduse eest tasub 

Tallinna linn. Teenuse saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande 

osakonda.  

Puudega lapse toetus 

 
Õigust toetusele on, kui: 

 

• lapse elukoht on Tallinna linn ja  

• laps on kuni 16-aastane ja 

• lapsel on tuvastatud puue ja 

• vähemalt ühe vanema elukoht on katkematult Tallinna linn vähemalt toetuse 

taotlemise aastale eelnenud kalendriaasta 1. jaanuarist ja 

• lapsega ühel aadressil elav vanem on esitanud taotluse 

 

Puudega lapse toetuse suurus on 100 eurot. 

 

Taotluse saate esitada Tallinna e-teeninduses (https://taotlen.tallinn.ee/puudega_lapsetoetus) 

või  elukohajärgses sotsiaalhoolekande osakonnas. 

 

 

Raske ja sügava puudega lapse tugiisik 

Raske või sügava puudega lapse tugiisikuteenuse eesmärk on tagada turvaline ja toetav 

kasvukeskkond ning toetada iseseisvat toimetulekut koolis ja lasteaias ning olukordades, kus 

laps vajab puudest tulenevate sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või 

terviseprobleemide tõttu juhendamist, julgustamist ja motiveerimist. 

Avaldus tuleb esitada elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda. Lisaks taotlusele on 

vaja esitada lapse rehabilitatsiooniplaan ja arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme 

tuvastamise kohta ning last tutvustav kirjalik infomaterjal. 

 

Juhtkoera pidamise toetus 

 
Teil on õigus juhtkoera pidamise toetusele, kui: 

• Teie elukoht on Tallinna linn ja 

• Teil on raske või sügav nägemispuue ja 

• Te kasutate igapäevaseks liikumiseks spetsiaalse väljaõppe saanud juhtkoera kellega 

on läbitud kokkuõpe ja olete sooritanud sellekohase eksami ja 

• juhtkoera andmed on kantud kohaliku omavalitsuse lemmikloomaregistrisse ja 

https://taotlen.tallinn.ee/puudega_lapsetoetus
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• juhtkoer on igal aastal läbinud veterinaarkontrolli ning tunnistatud terveks ja 

võimeliseks täitma juhtkoera ülesandeid ja  

• olete esitanud taotluse juhtkoera pidamise toetuse saamiseks 

 

Toetuse suurus on 165 eurot kvartalis (makstakse märtsis, juunis, septembris, detsembris) . 

 

Taotluse saate esitada Tallinna e-teeninduses (https://taotlen.tallinn.ee/juhtkoer) või  

elukohajärgses sotsiaalhoolekande osakonnas. 

 

Matusetoetus 
 

Teil on võimalus taotleda matusetoetust, kui: 

• korraldate matused surnule, kelle viimane elukoht oli Tallinna linn ja 

• kinnitate taotluse esitamisega, et katate matuse korraldamise kulud ja 

• olete esitanud taotluse 6 kuu jooksul surmapäevast alates. 

 

Matuste korraldaja saab matusetoetuse taotluse esitada: e-keskkonnas 

(https://taotlen.tallinn.ee/matusetoetus); 

digitaalselt allkirjastatult surnu elukohajärgse linnaosa e-posti aadressile; 

surnu elukohajärgses linnaosa valitsuses. 

 

Matusetoetus on ühekordne toetus ja selle suurus on 250 eurot. 

 

Sünnitoetus  

Sünnitoetus (perre on sündinud üks laps) 320 eurot makstakse kahes osas, ühekordse 

taotluse alusel: 50% taotluse esitamise järgselt, 50% pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, 

et laps ja tema hooldusõiguslikud vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel 

katkematult olnud Tallinna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni. 

 

Kaksikute sünnitoetus (perre on sündinud kaksikud) 1000 eurot makstakse ühes osas. 

Mitmike sünnitoetus (perre on sündinud kolm või enam last) 6392 eurot makstakse ühes 

osas. 

 

Sünnitoetust saate taotleda kohe sünni registreerimise järel. 

Taotluse saate esitada Tallinna e-teeninduses (https://taotlen.tallinn.ee/synd) või Tallinna 

Perekonnaseisuametis.  

 

 

Ranitsatoetus 

 
Ranitsatoetust on õigus saada lapsel, kui: 

https://taotlen.tallinn.ee/juhtkoer
https://taotlen.tallinn.ee/matusetoetus
https://taotlen.tallinn.ee/synd
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• lapse elukoht on Tallinna linn ja 

• laps alustab esimest korda põhihariduse omandamist ja 

• laps on kantud Tallinnas tegutseva kooli õpilaset nimekirja ja 

• lapse ühe vanema elukoht on Tallinna linn katkematult vähemalt lapse põhihariduse 

omandamise alustamise kalendriaasta 1. jaanuarist ja 

• lapsega ühel aadressil elav vanem on esitatud taotluse 

 

Makstakse välja 320 eurot üks kord kahes osas: 50% toetusest 30 päeva jooksul taotluse 

esitamisest, 50% toetusest järgmise aasta juunis, tingimusel, et kõik toetuse saamise nõuded 

on jätkuvalt täidetud. 
 

Taotluse saate esitada Tallinna e-teeninduses  

(https://taotlen.tallinn.ee/koolitoetus) või  elukohajärgses sotsiaalhoolekande osakonnas. 

 

Toetused ettevõtjatele 

 
100-protsendiline üürivabastus linna pindadel – 2021. aasta mai lõpuni vabastatakse üüri 

maksmisest linnale kuuluvatel äripindadel tegutsevad kauplejad, toitlustajad ja teised 

Vabariigi Valitsuse piirangute alla jäävad ettevõtted.  

 

Lisaks tasub linn kriisi ajal partnerite esitatud arved linnale võimalikult kiiresti ehk kümne 

tööpäeva jooksul varasema 21 või 30 päeva asemel.  

 

Noorte tööhõivega tegelemine 

Noorteprogramm „Hoog sisse“ on osa Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille 

eesmärk on mitteõppivate või -töötavate noorte kooli või tööellu naasmise soodustamine. 

Tallinna Õpilasmalev on korraldamas uut malevahooaega ning kui olukord seda riigis 

võimaldab, toimuvad Tallinna noortele ka sel aastal mitmed tegusad malevarühmad. 

Rohkem infot tööhõive, teenuste ja toetuste kohta, sh linna tööpakkumiste info leiab Tallinna 

tööportaalist https://www.tallinn.ee/est/tooportaal/  

 

https://taotlen.tallinn.ee/koolitoetus
https://www.tallinn.ee/est/tooportaal/

