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MEENUTUSI TALLINNA PUUETEGA 
INIMESTE KOJA ALGUSEST
MARE MILLER, esimene Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse esinaine

Paljudele võib-olla ei meenugi, et 50 ja enam aastat tagasi olid üldsusele teada ainult kurdid, liikumis- 
ja nägemispuudega inimesed. Nende ühine nimetaja oli „invaliid“. Tollane Nõukogude Liit toetas raha-
liselt pimedaid, kurte ja liikumispuudega inimesi. Pimedatele ja kurtidele oli ehitatud oma töökojad, kus 
toimus nii töö kui ka vaba aja tegevus. Nendega oli rahvas harjunud. Teisi puudeliike justkui ei olnud 
üldsuse jaoks olemaski, nad olid kodudes „nelja seina vahel“ või eriasutustes. 

Aeg liikus edasi ja suhted välismaailmaga arenesid. 1980. aastate keskel moodustasid erinevate puuete-
ga inimesed juba ühinguid ja liite oma probleemide ülestõstatamiseks, arutamiseks ning  lahenduste 
otsimiseks. 

Eesti Puuetega Inimeste Koja põhikiri kinnitati 23. veebruaril 1993. a sotsiaalministri käskkirjaga nr 52. 
EPI Koja avaistung peeti 23. aprillil, kus minister Marju Lauristin avasõnades rõhutas: „Eesti ühiskond on 
puudega ühiskond, kuhu vana süsteem on jätnud sügavad jäljed mõttemaailma, seadusandlusesse ja 
igapäevaellu. Kogu ühiskond vajab mõtteviisi muutust, humaansust. Puuetega inimeste probleemide 
lahendamisest oleneb Eesti ühiskonna nägu. Tegemata töid on palju – mida teha kõigepealt, kuidas 
õigesti otsustada –, seda ei saa minister üksi teha. Vaja abilisi, vaja toetajaid. Uued seadused peaksid 
käima läbi 8 ltri – kas puudega inimeste vajadusi on arvestatud. Kojal on vaja ise otsustada, kuidas edas-
pidi oma tegevusi seada nii, et oleks kõigile kasu.“ 

EPI Koja president pöördus 1993. a detsembris EV peaministri poole, milles tutvustas puuetega ini-
mestega seonduvat olukorda vabariigis ja palus kinnitada invafondi, mis hakkaks haldama riiklikke 
rahalisi toetusi puuetega inimestele  (s.h ka hasartmängumaksu laekumist).

EPI Fondi põhikiri ja nõukogu koosseis kinnitati Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 1994. a määrusega nr 129. 
Tallinna Linnavalitsuse tolleaegse linnapea asetäitja, Tõnu Karu eestvedamisel moodustati Tallinna 
Linna Invanõukogu (edaspidi Invanõukogu), mille põhikiri kinnitati 20. augustil 1993 .a Tallinna Linna-
valitsuse määrusega nr 302.
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 Invanõukogul oli 6 põhiülesannet: 

 1. Tallinna Linnavalitsuse informeerimine puuetega inimeste probleemidest;
 2. puuetega inimeste huve esindavate Tallinna organisatsioonide ja Tallinna Linnavalitsuse  
 juhtkonna ning tema struktuurüksuste vahelise invaalase tegevuse kooskõlastamine;
 3. puuetega inimeste elu- ja olmeprobleemide tõstatamine linna haldusorganite ees koos   
 ettepanekutega nende lahendamiseks;
 4. puuetega inimeste rehabiliteerimise ning nende ühiskonda integreerimise abinõude 
 rakendamine;
 5. osalemine Linnavolikogu ja linnavalitsuse määruste, erivaldkondade arengukavade ning   
 teiste dokumentide koostamisel;
 6. eksperthinnangute andmine invaküsimustes dokumentide projektidele.

Invanõukogusse kuulusid: 2 liiget Tallinna Linnavolikogust (tervishoiu- ja sotsiaalkomisjonist 1 liige 
ning haridus- ja kultuurikomisjonist 1 liige), 3 liiget Tallinna Linnavalitsusest (sotsiaalabiametist 1 liige, 
tervishoiuametist 1 liige, haridusametist 1 liige), 7 liiget Tallinna Linnavalitsuses registreeritud inva-
organisatsioonidest – igaühest üks liige (Tallinna Vaimsete Puuetega Isikute Tugiliit, Tallinna Linna ja 
Harju Maakonna Kurtide Ühing, Eesti Pimedate Ühingu Põhja-Eesti Organisatsioon, Tallinna Suhkru-
haigete Selts, Tallinna Spordiklubi Invasport, Tallinna Invaühing ja Tallinna Liikumispuuetega Laste 
Tugiühing).

Kuna oma ruume ei olnud, toimusid koosolekud põhiliselt Tallinna Invaühingult renditud ruumides 
Tatari tn 14. Ümarlaua nõupidamised toimusid Tallinna Linnavalitsuses.
 
1995. a algul astusid Invanõukogusse Tallinna Afaasiaühing ja Tugiühendus Võimalus. 1995. aasta mais 
anti välja esimene teabeleht, mida levitati ühingutes, linnavalitsuse ametites ja  polikliinikutes. Üleskut-
seks oli „Tule välja kodu nelja seina vahelt!“ Toimus hulgaliselt arutelusid ja koolitusi ühingutele.

Koostöölepingu alusel Eesti Puuetega Inimeste Fondiga 14. detsembril 1994. a eraldati Tallinna Inva-
nõukogule ühekordne rahaline toetus summas 50 000 krooni viieks kvartaliks. 

1996. aastal toimus Tallinna Linna Invanõukogus 14 töökoosolekut. Töö põhisuundadeks oli töö ühin-
gute kohalike projektidega ja projektide koolitus (raamatupidamiskursus, 3-päevane suhtlemistree-
ning, 2-päevane koolitus projektide koostamisest, 8 nantseerimisest ja rahakogumisviisidest); invapolii-
tika aluste väljatöötamine Tallinnas; invaprobleemide tõstatamine Tallinna Linnavalitsuses, volikogus 
ning lahenduste leidmisele kaasa aitamine; Tallinna Puuetega Inimeste Kojale ruumide otsimine.
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Tallinna Linna Invanõukogusse kuulus 12 ühingut. 

 Probleemid, mida tõstatati ja lahendati:
 1. Invatranspordi ringidele lasteaedadesse, koolidesse, päevakeskustesse taotleti puuetega 
 lastele ja täiskasvanutele raha Tallinna Linnavolikogult.
 2. Invataksoteenuste osutamiseks  taotleti dotatsiooni.
 3. Kõigi ehitusobjektide kooskõlastamine invaeksperdi Valeri Falkenbergiga
 4. Puuetega inimeste tööhõive küsimustele lahenduste otsimine
 5. Osalemine Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ning alakomisjoni, 
 sotsiaalse arengu komisjoni, töös

Töötati välja Tallinna ühtne invakontseptsioon. Leiti võimalusi kajastada invaprobleeme massimeedias. 
Ühingutest koguti andmeid ühtse inveregistri loomise eesmärgil, et oleks võimalik rakendada puuetega 
inimestele taksoteenust.

Tõstatati vajadus pöörata tähelepanu erivajadusega inimeste liikumisele linnas: kõnniteedelt ehitada 
sõiduteele üleminekuks kalded, linnatranspordivahenditele paigaldada suurte numbrite ja liini nime-
dega tablood, juhiti tähelepanu vajadusele osta Tallinnasse autobussid, millel on allalastav põhi, paigal-
dada heliga valgusfoorid ja inva WC-d, ehitada kaldteed kõikidesse ühiskondlikesse asutustesse.

Aidati kaasa korterivahetuse võimaluse leidmisele esimesele korrusele, nendesse ratastooliga ligipääse-
tavuse tagamisele, ümberehitusele korterites, vastavalt seal elava puudega inimese vajadusele.

Peeti oluliseks luua päevakeskused ja rühmakodud teenuste osutamiseks puuetega inimestele igasse 
Tallinna linnaosasse ning sellega seoses täiendavate töökohtade loomist.

Ühingud esitasid 1996. aastal 42 kohalikku projekti, millest enamik leidis toetust Eesti Puuetega Ini-
meste Kojalt ja 8 nantseeriti summas 520 600 krooni. Sellele lisandus Tallinna Invanõukogu toetatud 
projekti rehabilitatsioonikeskuse „Käo“  8 nantseerimine.

18. aprillil 1996 moodustati invatakso komisjon, mis asus hoogsalt tööle, sest probleem oli väga suur. 
1996. a sügisest hakkasid kasutama invatranspordi teenuseid õppe- ja rehabilitatsiooniteenuste 
saamiseks puuetega lapsed ja noored. 

Soodushinnaga taksoteenuste kasutamise põhimõtete väljatöötamiseks ja vajaduste selgitamiseks Tal-
linna puuetega inimestele möödus 1997. aasta. Toimusid suured arutelud nii Tallinna Puuetega Inimeste
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Taksoteenust hakati osutama 20. maist 1998 a – algul 200-le I grupi, lapsinvaliidi ja II grupi invaliidile, kel-
lel oli raviarsti väljastatud tõend. Linn kompenseeris taksoteenuse kasutamise teenust 150 krooni kuus 
inimesele, kusjuures kasutaja omaosalus oli 30 krooni. Kilomeetri hind oli 4 krooni ja sõidu alustustasu 
8 krooni, mis sisaldas takso ettesõitu koos uksest ukseni teenusega. Taksoteenust osutas 6 taksoautot 
ning 1 väikebuss, mis oli mittekokkupandava ratastooliga puudelise veoks. Taksoteenuse käivitamise 
ajaks olime kolinud Toompuistee 10 hoovimajja. 1999. a taotleti taksoteenustele Tallinna linna eelarvest 
3 miljonit krooni. 

Tallinna Pensioniameti andmetel oli (seisuga 01.01.1997) Tallinnas 11 470 invaliidsuspensionäri: 
nendest lapsinvaliide 1059, I grupi invaliide 1434, II grupi invaliide 6584 ja III grupi invaliide 2393.

1996. a detsembris osteti Tallinna Invanõukogule esimesed töövahendid, nagu kirjutusmasin, arvuti, 
printer, koopiamasin, telefon-automaatvastaja, diktofon, mobiiltelefon. Kontoriuum asus siis Lasnamäe 
Polikliinikus Mäekalda tänaval. 
 
Koos Eesti Puuetega Inimeste Kojaga tehti 20. septembril 1996. aastal taotlus Tallinna  linnapeale 
puuetega inimeste maja asutamiseks Tallinnas, Toompuistee 10. Halduskuludeks oli EPIFondi kaudu 
eraldatud 1996. a 110 000 krooni, mida Eesti Puuetega Inimeste Koda lubas taotleda ka järgmiseks 
aastaks.

Tallinna Linnavolikogu sotsiaalkomisjonis toimusid ägedad vaidlused. Pr. Tiina Mägi toetas igati taotlust 
anda puuetega inimeste käsutusse Toompuistee 10, mis oli tühi ja lagunes. Tallinn ei andnud siiski maja 
Tallinna Puuetega Inimeste Kojale.

15. detsembril 1996. aastal pöördus Eesti Puuetega Inimeste Koda Tallinna linnasekretäri ja Sotsiaal- ja 
Tervishoiuameti juhataja poole taotlusega anda Eesti Puuetega Inimeste Koja omandisse hoonete kom-
pleks Toompuistee 10, millele kirjutasid alla 10 liidu esindajad. 19. veebruaril 1997 koostati uus taotlus 
Toompuistee 10 asuva hoonetekompleksi andmiseks Eesti Puuetega Inimeste Koja omandisse, mille 
kasutajateks oli registreerunud 9 Tallinna ühingut ja 12  vabariiklikku organisatsiooni. 

Tallinna Puuetega Inimeste Koja asutamisleping ja põhikiri võeti vastu 26. veebruaril 1997. aastal (vasta-
vuses uue mittetulundusühingute seadusega, mis hakkas kehtima 1. oktoobrist 1996). Tallinna Puuete-
ga Inimeste Koda  kanti registrisse 16. juunil 1997. aastal. Juhatuse esimeheks oli Mare Miller, liikmeteks 
Ulvi Tammer, Kerti Kollom ja Rita Goruškina. Asutajateks olid volitatud esindajad: Tallinna Liikumis-
puuetega Inimeste Ühing, Liikumispuuetega Laste Tugiühing, Tallinna Vaimsete Puuetega Isikute Tugili-
it, Tallinna Suhkruhaigete Selts, Tallinna Epilepsiaühendus, Tugiühendus Võimalus, Eesti Pimedate Liidu 
Põhja-Eesti Ühing, Tallinna Invaspordiühing, Invateater Timbel, Tallinna Afaasiaühing.
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2. oktoobril 1998. aastal toimus Eesti esimene liikumispuuetega inimeste tööhõive projekti avamine 
Riigiarhiivis.

1998. aastal viidi ühingute liikmetele läbi koolitusi (arvutikursus koos interneti kasutamisega, sekretäri-
kursus, 2 psühholoogia kursust, esmaabi andmise kursused), osaleti Eesti Puuetega Inimeste Koja kooli-
tustel, anti välja kahel korral infolehte, tähistati pidulikult emadepäeva, puuetega inimeste päeva ja jõu-
lusid (teatrietenduste külastamisega ühingute poolt). 

1999. aastal toimus kaks kolmepäevast psühholoogiakursust liikmesorganisatsioonide 15 esindajale, 
loengusari kolmandast sektorist ja projektide kirjutamisest 20 inimesele, raamatupidamise kursused 
15 inimesele, anti välja kaks infolehe, osaleti puuetega inimeste suvepäevadel ja Tallinna Puuetega Ini-
meste Koja koolitustel. 

Tallinna Linnavalitsus otsis uut võimalust Tallinna Puuetega Inimeste Kojale keskuseks sobiv hoone lei-
da, milleks sai maja, asukohaga Endla 59. 

Tagasi algusele vaadates ja võrreldes seda olukorraga tänases Tallinnas, on mul tõesti hea meel tõde-
da, et palju-palju on muutunud. See on nagu öö ja päev. Puudega inimeste jaoks on tore maja Endla 
tänaval. Muutunud on suhtumine puuetega inimestesse igal tasandil. Puuetega inimesed on ka ise ava-
tumad, julgevad väljendada oma vajadusi, teadvustavad oma oskusi ning osalevad igapäevases elus, on 
edukad töötajad. Neid on näha linnapildis, teatrites, kinodes, kauplustes, teenindusasutustes. 

Tallinna Puuetega Inimeste Koda on teinud tänaseks suure töö, mille eest südamest tänud.

Kogu maja õhkkond on väga positiivne ja tekib tunne, et siia majja tahan ikka ja jälle tulla. 

Loomulikult on ka palju veel teha – tegemised ei lõpe ju kunagi: vaja on probleeme lahendada, mida 
kerkib üles igal inimesel. See on ju ELU.  
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PUUETEGA INIMESTE 
ORGANISATSIOONID 
HOIAKUTE KUJUNDAJANA
TIIU HERMAT, Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse esinaine

Hoiakud kui suhtumine
Päris kindlasti tuleb meeles pidada, et hoiak (suhtumine) on kahepoolne:
1) Puuetega inimeste endi suhtumine puudesse, oma olukorda ja kogu ühiskonda – kas see on ennast 
jaatav, positiivne või siis eitav, ennasthaletsev, ühiskonda ja kaasinimesi mõistmatuses ja hoolimatuses 
süüdistav. Viimasel juhul võib eeldada, et kaasinimesed vastavad samaga.
2) Ühiskonna suhtumine nii puuetesse üldiselt kui ka konkreetsetesse inimestesse. Siin võib olla väga 
palju erinevaid kombinatsioone. Sageli loeme ja kuuleme ilusat juttu, et puudelisi peab aitama ja toe-
tama, tegelik elu aga kipub olema midagi muud. Või siis tõstetakse esile mõningaid inimesi ja öeldakse, 
et nad on midagi saavutanud hoolimata oma puudest, keegi aga ei küsi, milliseid jõupingutusi see ini-
meselt on nõudnud.

Hoiakud on ajaloo käigus muutunud
Vanal ajal on hoiakud olnud mõnevõrra erinevad idamaadel ja läänes, kuid kogukond on hoolitsenud 
puuetega inimeste eest oma võimaluste piires. Vanadel idamaadel oli almuste jagamine santidele ja 
vaestele auasi, lausa kohustus. Läänemaadel valitses küll ilu- ja tervisekultus, kuid santide eest hoolitseti 
siiski, eriti arvestades, millised olid tollased sõjapidamisviisid – sõjainvaliide oli ikkagi väga palju. Samuti 
on teateid pimedatest, kes olid andekad muusikud. Ka üks kurt on leidnud äramärkimist just oma puude 
tõttu, kuna talle taotleti keisri eriluba kunstiõpinguteks.

Keskajal oli olukord üsna sarnane – need inimesed olid kogukonna loomulik osa ja kogukond pidi 
nendega toime tulema. Loomulikult sõltus palju abivajaja enda majanduslikust ning ühiskondlikust sei-
sundist. Lihtrahva liikmete võimalused olid vägagi piiratud, kõrgklassis aga ei mänginud puue erilist 
rolli, kui tegemist polnud just vaimuhaiguse või psüühikahäirega.

Uusajal oli suhtumine vastuoluline: ühelt poolt mõjutas seda (positiivses suunas) meditsiini areng ja 
koolide rajamine, eelkõige kurtidele ja pimedatele; teisalt aga torkas silma paljude vanade mallide 
säilimine ja isegi süvenemine. On teada, et arstid katsetasid väga erinevaid ravimeetodeid, mõned neist 
on tänapäeva mõistes isegi kuritegelikud. Samuti on kirjandusest teada palju juhtumeid just vaimu- ja 
psüühikahaigete räigest kohtlemisest.
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Organisatsioonide teke
Organisatsioonide tekkest võime rääkida alles 19. sajandi lõpus – 20. sajandi alguses. Teerajajad olid kur-
did ja pimedad. Algul tekkisid nt kurttummade sõprade seltsid, millesse koondusid pereliikmed, arstid, 
õpetajad. Puudelised ise olid enamasti siiski hoolealused, kellel polnud isegi täit teovõimet. Kuid üsna 
ruttu muutusid need seltsid tõepoolest puudeliste endi organisatsioonideks.

Esmane eesmärk oli loomulikult parandada liikmete üldist toimetulekut, seeläbi aga ka ühiskonna suh-
tumist – kui inimene suudab end ülal pidada ja välismaailmaga adekvaatselt suhelda, on ka ühiskonna 
hoiak parem ning eriliste probleemide selgitamine muutub kergemaks.

Kuigi nn santide organisatsioone tollal veel ei olnud, on teada, et puudelisi inimesi oli küllaltki palju 
käsitööliste hulgas – kirjandusest leiab küllaga märkusi, et külarätsep või kingsepp oli kas küürakas või 
lombakas või oli tal mingi muu häda. Aga nad olid vajalikud ametimehed ja kui nad oma tööga toime 
tulid, olid nad ka rahva hulgas lugupeetud.

Nõukogude periood
Ametlik hoiak Nõukogude perioodil oli, et puudega inimesi pole olemas. Kui mõni selline juhtuski pere-
sse sündima, soovitati raskematel juhtudel vanematel lapsest kohe loobuda ja laps paigutati hoolde-
kodusse (mis asus tavaliselt üsna kõrvalises kohas).  Kergematel juhtudel suunati sellised lapsed õppima 
erikoolidesse. Üsna vähe oli vanemaid, kes suutsid süsteemile vastu hakata, seda enam, et isegi arstid 
kultiveerisid arusaama, et puudega lapse sünd on vanemate süü. Seega oli puudega laps peres häbiasi.

Aktsepteeritud olid kurtide ja pimedate organisatsioonid, need elasid sel perioodil tõesti hästi. 
Samas püütigi neid inimesi sulgeda organisatsioonide raamidesse, pakkudes seal töökohti (õppe-toot-
misettevõtted), meelelahutust, sportimisvõimalusi. Peab tunnistama, et vähemalt need ettevõtted olid 
positiivne nähtus – töökohad olid üsna kaitstud ja töötada oli võimalik ka neil, kes avatud tööturul hak-
kama poleks saanud. Eelisolukorras olid ka sõjainvaliidid – nemad olid vähemalt avalikkuse jaoks kange-
lased. Kuidas nad tegelikult toime tulid, sellest vaikiti.

Meedias ilmusid puuetega inimestest üksikud lood, peamiselt positiivse sisuga, eesmärgiga näidata, 
kui hästi ühiskond puuetega inimeste eest hoolitseb. Nõukogude perioodi lõpul hakati küll ka prob-
leemidest vaikselt juba rääkima, aga kombeks oli siiski suuremate probleemide mahavaikimine või 
lahendamine kinniste uste taga.

Organisatsioonide arvu plahvatuslik kasv 
Organisatsioonide arvu plahvatuslik kasv sai alguse 20. sajandi II poolel. Esmalt organiseerusid liikumis-
puuded, seejärel ka vaimupuuded. Eesmärk oligi esmalt koondada sarnaste puuetega inimesi, pakkuda
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neile võimalust ühistegevuseks, tuua nad koduseinte vahelt välja. Oluline oli toetada erivajadusega ini-
mesi, muuta nende hoiakuid positiivsemaks, anda neile tunne, et puue ei määra kogu elu. Koos oli ka 
kergem lahendada mitmesuguseid praktilisi probleeme.

Seeläbi oli võimalik hakata muutma ka ühiskonna hoiakuid – meedia kaasamine, info levik erinevatest 
puuetest ja nende põhjustest. Arstiteadus arenes kiiresti. Arstid hakkasid julgemini rääkima sellest, et 
sobivate tingimuste ja abivahendite puhul on ka puudelistel inimestel võimalik ühiskonnaelus aktiivselt 
osaleda.

21. saj algus
21. sajandi algus tõi kaasa organisatsioonide lisandumise ja jagunemise – juurde tekkisid ka paljude 
haruldaste haiguste ja puuetega seotud organisatsioonid, olemasolevad killustusid mõnevõrra, eral-
dusid spetsii8 lisemate probleemidega inimeste rühmad.

Oluliseks muutus aktiivne suhtlemine ühiskonnaga, „pildil olemine“. Ühiskond pidi sellega harjuma, et 
on ka teistsuguseid inimesi – neid, kellel on küll mingid erivajadused, kuid kes on muidu samasugused 
kui kõik teised.

Selle eesmärgi saavutamisele aitas kaasa info levik, probleemide teadvustamine meedias, otsustus-
kodades, puuetega inimeste endi seas.

Koostöö arendamine erinevate institutsioonide ja organisatsioonide vahel aitas saavutada mitmeid 
positiivseid lahendusi, tõstis ka puudeliste eneseteadvust ning seeläbi on ka ühiskond muutunud palju 
tolerantsemaks.

Surve ühiskonnale
Võrdsete võimaluste loomine tööelus, vaba aja veetmisel, ühiskondlikes tegevustes on ja jääb puuetega 
inimeste organisatsioonide prioriteediks. Selle nimel tuleb pidevalt suhelda kõigi otsustustasanditega, 
olla ise osalised otsustusprotsessides, mitte lasta kellelgi teisel oma elu määrata.

Olulisel kohal on ka eksperthinnangute andmine – kes peaks paremini teadma, kas üks või teine 
lahendus töötab, kui mitte puudelised ise? Kuri on karjas siis, kui ebaõnnestunud lahendus avastatakse 
liiga hilja – ümbertegemine on alati kallim kui kohe asjade õigesti tegemine. Siis võib muidugi otsusta-
jatele tunduda, et puudeliste organisatsioonid on pahad. Enamasti aga ilmneb, et kasu saavad ka paljud 
teised ühiskonnaliikmed ning see jällegi soodustab positiivsete hoiakute süvenemist.
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KOV tasandil on organisatsioonid muutunud partneriteks: nendega arvestatakse, nende arvamust küsi-
takse. Muidugi on piiratud ressursside puhul alati oht, et saab see, kes kõvemat kisa teeb, mitte see, kel-
lel kõige rohkem vaja on.

Ikkagi on ka praegu veel ekstreemseid olukordi. Kui näiteks valla sotsiaalametnik ütleb autistliku lapse 
emale, et lapsel pole muud häda, kui et on halvasti kasvatatud, siis tekib küll tunne, et midagi pole Nõu-
kogude perioodiga võrreldes muutunud. 

Mis edasi?
Kasvuruumi on piisavalt nii organisatsioonidel kui ka ühiskonnal. Kui organisatsioon tõepoolest tahab 
olla hoiakute kujundamises osaline, eeldab see liikmete koolitamist ja nende hulgast võimekamate leid-
mist, kes organisatsiooni soovitud suunas juhiksid. Ühiskonna tasandil on palju saavutatud, kuid seda 
enam torkavad silma üksikud negatiivsed aspektid.

Eesmärgiks peab olema saavutada üldine positiivne hoiak, mõistmine, et puudelised on ühiskonna 
loomulik osa ning eelkõige tuleb näha inimest, mitte tema puuet. Kui aga inimesel on mingi eriva-
jadus, siis sellega arvestamine on elementaarne – ja kokkuvõttes võidavad kõik. Selle saavutamine 
eeldab igakülgset koostööd organisatsioonide sees, organisatsioonide vahel ning kogu ühiskonnaga. 
Läbirääkimised on alati kompromisside kunst – ei tohi lubada ainult puuetega inimeste poolset järele-
andmist ja vagurat noogutamist „jah, me saame aru, et hetkel pole võimalik… „

Organisatsioone on palju ning ükshaaval ei suuda keegi midagi. Kui aga kokku hoida ja üksteist vajadu-
sel toetada, on võimalik ka väheste vahenditega palju ära teha. 
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KENN KONSTABEL: 

KUI PALJU MAKSAVAD 
PSÜÜHIKAHÄIRED?
Psüühikahäired moodustavad Eestis 8–9% haigestumuse tõttu kaotatud eluaastatest, mis teeb igal 
aastal kokku üle 12 000 inimaasta. Teema tõsidusele vaatamata on Eesti üks vähestest Euroopa riikidest, 
kus puudub vaimse tervise poliitika, kirjutab psühholoogiadoktor Kenn Konstabel.

Kui suur probleem on psüühikahäired? Seda on püütud hinnata mitut moodi, sealhulgas ka rahaliselt. 
On välja arvutatud, et psüühikahäiretega seotud kulud moodustavad kolm-neli protsenti Euroopa 
maade rahvuslikust kogutoodangust ning ainuüksi depressioon röövib ELi maades üle saja miljardi euro 
aastas. Enamik sellest summast ei kulu raviks, vaid just depressiooni tõttu ühiskonnale tekkinud muude 
kulude katteks.

Otsesed kulud on siin psüühikahäirete ravile, raviteenustele, hooldusele tehtud kulutused; kaudsete 
kulude hulka kuuluvad töövõimetus ja töölt puudumine (üle kolmandiku töölt puudumistest on seotud 
vaimse tervise häiretega), kaotatud sissetulek, vähenenud produktiivsus, patsiendi pereliikmete kan-
natused (viimase majanduslikku mõju on muidugi peaaegu võimatu hinnata).

Psüühikahäired on üha kasvava tähtsusega terviseprobleem kogu maailmas. Euroopa olukorra kohta 
on möödunud aastal koostatud ülevaade, mis võtab kokku kõik sellekohased usaldusväärsed andmed 
(ülevaatesse olid kaasatud ELi maad, Šveits, Norra ja Island). Selle ülevaate järgi on vaimse tervise häirete 
12 kuu levimus 38 protsenti: see tähendab 165 miljonit inimest, kes on ühe aasta jooksul kannatanud 
mõne psüühikahäire all. Ühe teise autoriteetse hinnangu järgi on psüühikahäireid olnud 11 protsendil 
ELi elanikkonnast ehk umbes 50 miljonil inimesel. Need hinnangud on väga erinevad, kuid vahe tuleb 
peamiselt sellest, milliseid häireid on uuringusse kaasatud ning milline on andmete allikas. Pikemalt 
süvenemata on aga selge, et nii 50 (mis võib olla alahinnang) kui 165 (mis võib olla ülehinnang) mil-
jonit on väga suured arvud ning psüühikahäired puudutavad suuremat hulka inimesi, kui me tavaliselt 
arvame.

Kõige levinumad neist on ärevushäired (foobiad, paanikahäire ja sotsiaalfoobia), samuti unetus ja 
depressioon. Kaotatud eluaastate arvu järgi hinnates olid kõige suuremat kahju tekitavad häired 
depressioon, dementsus ja alkoholsõltuvus.
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Retoorika ja otsustavad sammud
Statistika järgi ei ole psüühikahäired Eestis olulisemate surmapõhjuste hulgas. Kolm peamist surma-
põhjust on südame-veresoonkonna haigused, kasvajad ning õnnetusjuhtumid ja traumad; psüühika-
häiretest tingitud suremus on eelmistest kümneid kordi väiksem. Statistika hindab aga otseseid surma-
põhjusi; kaudsete põhjuste jälile on raskem jõuda, kuid on selge, et näiteks suure osa enesetappude 
põhjuseks on ühel või teisel moel psüühikahäired, peamiselt depressioon ja alkoholi kuritarvitamine.
Veel on välja arvutatud, et psüühikahäired moodustavad Eestis kaheksa kuni üheksa protsenti haigestu-
muse tõttu kaotatud eluaastatest, mis teeb igal aastal kokku üle 12 000 inimaasta. Asja tõsidusest saame 
ettekujutuse, kui mõelda, kui palju suudaks korda saata 12 000 inimest ühe aastaga (matemaatiliselt 
samaväärne, kuid raskemini ette kujutatav: kui palju jõuaks ära teha üks inimene 12 000 aastaga). Sellest 
kõigest jääb Eesti ilma igal aastal ja ainult psüühikahäirete tõttu.

Vaimsest tervisest on lihtne suurejooneliselt rääkida. Näiteks toimus 2008. aastal Brüsselis kõrgetase-
meline konverents, millel otsustati, et vaimne tervis on inimõigus ja võtmetähtsusega ressurss ning 
selle edendamiseks tuleb astuda otsustavaid samme. Sellega võrreldes kõlab palju maalähedasemalt 
paar nädalat hiljem WHO Euroopa piirkonna riikide tervishoiuministrite kohtumisel vastu võetud Tal-
linna harta, mille ühe punktina kohustutakse edendama tervisesüsteemide läbipaistvust ja kavandama 
reforme nii, et tulemused oleksid mõõdetavad. On ilus ja südamlik öelda, et vaimne tervis on inimõigus, 
kuid Tallinna harta vaimus tuleks küsida ka, kas ja kuidas meie tervishoiusüsteem selle õiguse kätte-
saadavaks teeb.

Psüühikahäired on alahinnatud ja aladiagnoositud
Eestis pöördus TAI tervisestatistika andmetel 2011. aastal psühhiaatri poole psüühikahäirega üle 100 
000 inimese. See ei näita kaugeltki kogu levimust, sest osa probleeme lahendab perearst (umbes poole 
antidepressantidest on näiteks välja kirjutanud perearstid), kuid väga suur osa psüühikahäirete all kan-
natajatest ei otsi kahjuks üldse abi.
Abiotsimist takistavad muu hulgas ühiskonnas levinud hoiakud: psüühikahäiret kas ei peeta üldse 
tõsiseltvõetavaks probleemiks, vaid millekski, millega inimene võib lihtsalt tahtepingutuse abil toime 
tulla; seda peetakse millekski häbiväärseks, mida tuleb varjata, või lihtsalt ei teata või ei usuta, et abi on 
võimalik.
Ükski neist hoiakutest ei ole mõistlik, sest võimalus, et inimene näiteks mõõdukast või raskest depres-
sioonist omaenda jõul välja rabeleks, on enamasti ainult teoreetiline. WHO soovituste järgi annab kõige 
paremaid tulemusi medikamentoosse ravi ja psühhoteraapia kombinatsioon, kuid kerge depressiooni 
puhul soovitatakse piirduda psühhoteraapiaga. Seda, et ravimitest üksi ei piisa või et saab ka teisiti, on 
leitud ka Eestis – vaimse tervise interventsioonide kulutõhususe uuring aastast 2005 ütleb konkreetselt, 
et depressiooni osas on ainult farmakoteraapia kõige väiksema efektiivsusega ja kõige kulutõhusama 
tulemuse saab ravimite kombineerimisel psühhoteraapia ja proaktiivse raviga.
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Vaimse tervise teenuste korraldus Eestis
Väga paljusid haigusi, sealhulgas psüühikahäireid, on vähemalt teatud määral võimalik vältida. 
Kui vältimine on võimalik, siis tasub seda teha, sest ravi on üldjuhul kallim ja ka ebamugavam. Ees-
tis on vaimse tervise edendamine ja häirete ärahoidmine seni peamiselt projektipõhine ning vähe 
koordineeritud. Sellele juhitakse tähelepanu 2006. aastal koostatud Euroopa Komisjoni raportis, mille 
järgi Eesti süsteem ei ole jätkusuutlik ega kuluefektiivne: rahastamine on ebastabiilne ning pole kind-
lust, kas isealgatusel põhinevad tegevused on suunatud just kõige olulisematele probleemidele või kas 
neist üldse kasu on.
Eesti oli 2008. aastal üks neljast WHO Euroopa regiooni liikmesriigist, kus ei ole kehtestatud vaimse 
tervise poliitikat: ülejäänud kolm riiki olid Gruusia, Moldova ja Aserbaidžaan. Eestis on olemas südame-
veresoonkonna haiguste, aidsi, tuberkuloosi, vähi ja narkomaania vältimise kavad või strateegiad, kuid 
psüühika- ja käitumishäirete kohta sellist koordineeritud tegevuskava ei ole. Mitte et sellele ei oleks 
mõeldud – juba kümme aastat tagasi koostati vaimse tervise alusdokument, sotsiaalministeeriumis on 
aastate jooksul moodustatud töögruppe, teema on olnud valitsuses arutusel, ilmunud on ülevaateid, 
analüüse ja teadustöid, mis kõik kinnitavad, et probleeme on Eestis küllaga, ja pakuvad ka lahendu-
si. Kitsaskohti (millest suur osa on otseselt seotud valdkonna reguleerimatusega) kajastab põhjalikult 
2011. aastal Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel valminud «Vaimse tervise teenuste kaardistamine 
ja vajaduste analüüs», laste psüühikahäirete ravist ja rehabilitatsioonist rääkides on standardite ja õigus-
liku regulatsiooni puudumist mainitud ka näiteks «Laste ja perede arengukavas 2013–2020».
Kuidas saaks seadus, strateegia või tegevuskava vaimse tervise edendamisele kaasa aidata? Muidugi 
mõjub ikkagi tegutsemine ise, mitte paber. Ent kui riik ei tea, mida ta tahab ja kas üldse tahab, siis on 
vaimse tervise vallas parema olukorra saavutamine puhtalt õnne ja juhuse asi. Mõõdetavad eesmärgid 
aitavad hinnata, kas tegevusest on päriselt kasu või on tegu lihtsalt ilusa jutuga. See tähendab, et tege-
vuskaval on mõte  ainult siis, kui sellega kaasneb olukorra hindamine enne ja pärast sekkumist. Näiteks 
ravi efektiivsuse hindamiseks on vaja statistikat nende inimeste kohta; ilma selleta võib küll mängida 
tulemuslikkuse mõõtmist, kuid tegelikult on võimatu öelda, kas need patsiendid, keda raviti, on need-
samad, kes terveks said.
Psühholoogi roll Eesti tervishoiusüsteemis on ebamäärane – näiteks puuduvad siin erinevalt mitmest 
lähinaabrist selged nõuded psühholoogi ettevalmistuses; tervishoiu tugispetsialistide hulka kuulu-
vad meil hingehoidja ja massöör, kuid psühholoog mitte. Kool on üks peamisi kohti, kus saaks tegelda 
vaimse tervise probleemide ärahoidmise ja varase avastamisega, kuid kõigis koolides psühholoogi pole 
ning enam pole selge, kas keegi peaks tagama, et oleks. Vaid suuremates linnades on võimalik depres-
sioonis inimest psühhoteraapiasse suunata ja ka siis võib juhtuda, et järjekorras tuleb oodata mitu kuud. 
Need on vaid mõned näited probleemidest, mille korraldamiseks oleks vaja vaimse tervise poliitikat.

Kenn Konstabel on Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi teadur.
Artikkel ilmus 04.12.2012 ajalehes Postimees
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TÖÖVÕIMETUSKINDLUSTUS-
SÜSTEEMI MUUDATUSED
TIINA OJAKALLAS, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna koosseisuväline koordinaator

Sotsiaalkaitsesüsteemil on mitmeid funktsioone, millest üks peamisi on säilitada sissetulek nendel 
tööealistel isikutel, kes ei ole ajutiselt või pikaajaliselt võimelised tööd tegema. Süsteem tagab toetused, 
katmaks kulusid, mille on põhjustanud erinevad elusündmused, näiteks puue, haigus (s.h kutsehaigus) 
või tööõnnetus. Need võivad olla juhtumid, mil isik on võimetu tööd tegema. Seeläbi võib tema sis-
setulek väheneda või täielikult kaduda. Niisiis on vaja mehhanismi, mis aitaks hoida inimesi integreer-
itult ühiskonnas ja tagada igaühele inimväärne elu. Üks peamistest vormidest, kuidas kaitsta isikuid 
erinevate riskide vastu, on kindlustus. Sotsiaalkindlustuse raames ettenähtud hüvitise liigid tulenevad 
seadusest ning neid makstakse sotsiaalse riski realiseerudes. Sotsiaalkindlustussüsteemis makstakse 
erinevaid toetusi juhul, kui esineb toetuse maksmist tingiv asjaolu, näiteks vigastus, haigus, tööpuudus, 
vanadus vm. Sotsiaalkaitset pakutakse erinevate vahendite kaudu s.h on teenused (näiteks ravi) või toe-
tused, mida makstakse sissetuleku säilitamiseks. 

Eesti sotsiaalkindlussüsteemis on kolm suuremat skeemi – pensioni-, ravi-, ja töötukindlustus. Hüvitisi, 
mida makstakse seoses töövõimetusega, administreeritakse erinevate süsteemide/kindlustusskeemide 
kaudu. Töötaja ajutise töövõimetuse korral (haigus, vigastus vms) lasub sissetuleku tagamise kohustus 
isiku tööandjal ja/või haigekassal. Püsiva töövõimetuse ekspertiisi korraldab Sotsiaalkindlustusamet, 
kaasates ekspertarste. Püsivalt töövõimetuks tunnistatud isikule määratakse töövõimetuspension kogu 
töövõimetuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui vanaduspensioniikka jõudmiseni. Töötuskindlustuse üh-
eks eesmärgiks on ka töö kaotanud kindlustatud isikule sissetuleku tagamine uue töö otsimise ajaks. 
Töötuskindlustuse tagajaks on Eesti Töötukassa. Hüvitisi rahastatakse töötuskindlustusmaksetest laeku-
nud rahast. Töövõimetuse riske kaetakse kokku ravi-, pensioni- ja töötuskindlustuse eelarvetest. 

Poliitikauuringute keskuse Praxis andmetel oli töövõimetuspensionäride ja tööealiste elanike arvu suhe 
Eestis 2011. aasta alguses 9,9%, mis on tunduvalt rohkem kui OECD riikides keskmiselt. Põhjuseid on 
mitmeid: töövõimetuse hindamise alused on meditsiinilise seisundi kesksed ning ei arvesta isiku tege-
likku töövõimet, soodustavad hüvitisesaajate suurt kasvu ning hoiavad süsteemist väljavoolu madala. 
Samuti võib süsteemi senine korraldus motiveerida hüvitist taotlema ka isikuid, kes vajavad muude sis-
setulekute kahanemise tõttu alternatiivseid tuluallikaid. Praxise eksperdid väidavad, et töövõimetuse 
hüvitamise süsteemi eesmärgipärasus on küsitav ning süsteemi ülesehitus ebaefektiivne ja töövõime-
tuse hüvitamine tervikuna killustunud.1 Riigikontroll on välja toonud, et töövõimetussüsteem ei

1 Poliitikauuringute Keskus Praxis (2011). 
„Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise võimalused“, lk 305–306. 
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motiveeri töövõime kaotanud inimesi tööturule tagasi pöörduma, kuna isikutele ei pakuta rehabiliteeri-
vaid töö- ega tervishoiuteenuseid ning riik hindab inimese töövõimetust, mitte aga võimet teha muud 
tööd või õppida uus amet. 2 

Sotsiaalministeeriumis on käsil põhjalik töövõimetuskindlustuse reform, mille eesmärgid on järgnevad: 
 •  inimese töövõime säilitamine ja parandamine
 •  töötuse ja töövõimetuse ennetamine
 •  inimese naasmine tööturule
 •  tööandja motiveerimine töökeskkonna parandamiseks
 •  töövõimetuskindlustuse skeemi jätkusuutlikkuse tagamine.
 
Reformi käigus soovitakse ühendada ajutine ja püsiv töövõimetus üheks töövõimetuse skeemiks, mida 
hakkab administreerima üks asutus. Haigushüvitiste ja töövõimetuspensioni maksmine planeeritakse 
koondada Eesti Töötukassa alla koos aktiveerivate meetmete pakkumisega töövõimekaotusega isi-
kutele.  
Hetkel kehtib ajutise töövõimetuse ajal töötamise keeld, mis võib olla kestusega kuni kuus kuud. Samal 
ajal võib aga isik olla valmis töötama osaajaga, tegema kaugtööd kodust arvuti tagant või vajab esialg-
set töökoha kohandamist. Tulev süsteem soovib tagada isikule võimaluse vastavalt oma seisundile ka 
tänase ajutise töövõimetuse perioodil tööd teha. Eelnevat ennekõike juhul, kui isik seda soovib ning arst 
nõusoleku annab. 

Töövõimetuse asemel soovitakse hinnata töövõimet. Täna vaadatakse isiku võimet teha tööd, mida ta 
on teinud viimati või suurema osa oma tööelust. Uue skeemi kohaselt võiks hinnata töövõimet kogu 
tööturust lähtuvalt ning pakkuda pikemaajalise tervisekahjustuse korral vajalikku ümberõpet. Isikul 
peaks tekkima õigus taastusravile ja/või rehabilitatsioonile töövõimetuse perioodi alguses, mitte alles 
siis, kui on väljakujunenud puue või püsiv tervisekahjustus. 
Töövõimetussüsteemiga planeeritakse ühendada tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus. Vajadus on 
tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteemi järele, mis motiveerib töötajaid hoolima oma tervi-
sest ja tööandjaid pakkuma oma töötajaile tervislikku töökeskkonda. Seda saab tagada kõrgema mak-
sumäära ja hüvitise kaasabil. Üheks võimaluseks on kaasata tööõnnetuskindlustusse ka erasektor. 
Töövõimetu staatusega kaasnevad erinevates seadustes mitmed õigused, mille vajadus ja otstarve 
tänapäevases õiguskorras ja ühiskonnas vajab põhjalikku analüüsi. Samuti vaadatakse üle soodus-, 
väljateenitud aastate ning eripensionid, nende maksmise alused ja vajadus ning ajakohasus. 
Eelnevaid põhimõtteid järgiv reformialane seaduseelnõu planeeritakse Vabariigi Valitsusele esitada järg-
mise aasta esimeses pooles ning heakskiidul prognoositakse uue kava jõustumist alates 2015. aastast. 

2 Riigikontroll (2010). „Riigi tegevus puuetega inimeste ja töövõimetuspensionäride toetamisel“, lk 1–4. 
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PUUETEGA INIMESTE VÕIMALUSED 
AVATUD TÖÖTURUL MAJANDUS-
SURUTISE KONTEKSTIS
MARIT HÕBEMÄGI, Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö bakalaureus

Lõpetasin 2012. aasta kevadel Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala. Minu bakalaureusetöö teemaks oli
„Puuetega inimeste võimalused avatud tööturul majandussurutise kontekstis“. Viisin läbi 6 intervjuud 
erivajadustega inimestega Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Haabersti klubimajast ning ühe intervjuu 
Töötukassa juhtumikorraldajaga, kellest on nüüdseks saanud minu kolleeg. Vahetult enne ülikooli 
lõpetamist asusin tööle Eesti Töötukassasse töövahenduskonsultandina.

2008. aastal hakkas töötute arv Eestis järjest kasvama. Eriti keeruliseks muutus olukord 2009. aastal, 
mille tingis ülemaailmne majanduslangus. Praeguseks hetkeks on olukord juba küll paranemas, kuid ei 
saa siiski veel öelda, et töötute arv Eestis on väike. 2009. aasta lõpuks oli Eestis registreerituid töötuid 87 
282 (13, 3 %), 2010. aasta lõpuks aga 65 260 (10,1 %). 2011. aasta lõpuks oli töötute arv kahanenud 47 
405 (7,3 %) peale, mis oli küll peaaegu poole vähem kui 2008. aastal, kuid moodustas siiski väga suure 
osa Eesti rahvast.
Töö on kaasaja ühiskonnas elu keskne osa. Paljud peavad töötamist kodanikukohuseks ja isikliku arengu 
vahendiks. Inimesed, kes ei tööta, kogevad kahtlemata märgistamist kui vähem väärtuslikud ühiskonna 
liikmed.

Maslowi (2007) motivatsiooniteooria aitab mõista, et igal inimesel on vajadused, kaasa arvatud eri-
vajadusega inimesel. Neile tuleb anda vaid piisavalt võimalusi ning toetust, et nad suudaks ennast 
ühiskonnas tõestada. Erivajadusega inimese võimeid ning oskusi ei tohi alahinnata. Näiteks kui erivaja-
dusega inimene soovib töötada, tuleb teda toetada, mitte takistada. Kui ühiskond suhtub erivajadusega 
inimesse kui võrdsesse kodanikku, tunneb seda ka erivajadusega inimene, mis tagab suurema enese-
kindluse ning eneseteostuse võimaluse.  Tööandja ei tohiks pidada inimese erivajadust või puuet takis-
tuseks töö saamisel, sest iga inimene tahab kuuluda ühiskonda ning tunda, et ta on täisväärtuslik ning 
täieõiguslik ühiskonnaliige.

Uurimusest selgus, et erivajadustega inimeste väljavaated töötamiseks on enesehinnangul head, kuid 
paraku peavad nad tunnistama, et elu jooksul on nad nii mõnigi kord tundnud märgistamist nii töö-
andja kui ka kollektiivi poolt. Samas on kõigil olnud ka positiivseid kogemusi. Erivajadustega inimesed 
on motiveeritud töötama, sest see annab neile rahalise sõltumatuse, kuulumise kollektiivi, enese-
teostuse ning rutiinist pääsemise võimaluse. Väga oluliseks pidasid uurimises osalenud inimesed 
lähikonda, tugiisikuid ja organisatsioone, kuhu nad kuuluvad.
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Mida kauem on inimene olnud töötu, seda keerulisem ja kulukam on teda tööellu tagasi tuua. Pikka 
aega töölt eemal olnud inimesed kaotavad suure tõenäosusega oma erialase pädevuse ja tööharju-
muse, samuti võime ümber õppida. Pikaajaline töötus võib kaasa tuua enesehinnangu ja elukvali-
teedi järsu languse, mis sunnib töötuid pidevalt võitlema stressi, emotsionaalse kurnatuse ja toime-
tulekuraskustega.

Uurimistöö intervjuu käigus Töötukassa juhtumikorraldajaga selgus, et erivajadusega inimesed on väga 
erineva erialase ettevalmistusega, kuid enamasti on neil vähemalt põhiharidus olemas. Erivajadusega 
tööotsijaid on igas vanuses ning olenevalt sellest sõltub ka nende varasem töökogemus. Mida vanem 
inimene, seda rohkem on tal töökogemust. Kui töökogemus puudub, alustatakse tööharjutuse ning 
praktikaga, sest neil, kellel puudub harjumus töötada hommikust õhtuni, on väga raske seda harjumust 
omandada. 

Juhtumikorraldaja sõnul on kõige sagedasemaks probleemiks erivajadustega inimestel töö saamisel ja 
säilitamisel iseenda ülehindamine. Kui töö on liiga raske ning pingeline, võib see erivajadusega inimese 
tervisele väga halvasti mõjuda, kuid see ei ole reegliks. On ka erandeid, kus erivajadusega inimene on 
saanud tööharjumuse ning areneb järjest edasi. Samuti on üheks probleemiks see, et tööandja ei pruugi 
olla nii kannatlik erivajadusega inimese suhtes. Praegusel majanduslikult raskel ajal kandideerib ühele 
töökohale mitu inimest ja kui tööandja valibki välja erivajadusega inimese ning ilmneb, et ta ei tee oma 
tööd efektiivselt ja piisavalt kiiresti, võib tööandja ta välja vahetada teise inimese vastu. Teise probleemi-
na nägi juhtumikorraldaja paindliku tööaja puudumist. Erivajadusega töötaja jaoks on oluline paindlik 
töögraa8 k, näiteks 3–4 tundi korraga.

Erivajadustega inimeste ühiskonda kaasamiseks ei tule tegeleda vaid tervise parandamise ja keha funk-
tsionaalsete võimete suurendamisega. Meie ühiskonnas tuleb senisest oluliselt enam algatada sotsiaal-
seid muutusi erivajadustega inimestele võrdsete võimaluste loomiseks, ning see on väljakutse tervele 
ühiskonnale. Nii peaksid kõik inimesed, organisatsioonid ja institutsioonid märkama erivajadustega 
inimesi enda seas ning arvestama nende vajadustega oma tegevuses. Kui raskete puuetega inimene 
ka poleks, tajub ta alati teiste inimeste suhtumist endasse. Meie kõne on nii verbaalne kui ka mitte-
verbaalne. Mitteverbaalset kõnet mõistavad ka kõige raskema vaimupuudega inimesed.

Uurimistööst võib järeldada, et majandussurutise tõttu on erivajadustega inimese töö saamine ja säili-
tamine avatud tööturul raskendatud, kuid erivajadusega inimesed on motiveeritud töö leidmiseks ning 
neil on olemas tugiisikud ning lähedased, kes neid toetavad. Sellest tulenevalt võiks Eestis olla rohkem 
kaitstud töökohti, et erivajadusega inimesed saaksid võimaluse töötada. See hoiaks neid rohkem 
motiveerituna ning nad tunneksid ennast võrdväärsete ühiskonnaliikmetena. Ennekõike peab aga 
muutuma ühiskonna arvamus erivajadustega inimestest.



Tallinna Puuetega 
Inimeste Koja infolist

· Soovid olla kursis puuetega inimeste valdkonnas toimuvaga? 

· Soovid õigeaegselt olla teavitatud Tallinna Puuetega Inimeste Koja ettevõtmistest?

· Soovid saada infot puuetega inimestele suunatud üritustest, seadusandluse muudatustest,   
 uutest teenustest ja toetustest?

Kui jah, siis saada oma soov liitumaks TPIK infolistiga e-posti aadressile: 
tauno@tallinnakoda.ee

Infoteatmikud 

„Abiks puudega inimesele“

Lae alla ja loe: http://www.tallinnakoda.ee

„Abiks puudega lapse perele"
Ülevaatlik info nii riiklikest kui ka Tallinna linna poolt pakutavatest puuetega inimestele ja puuetega 
laste peredele suunatud teenustest ja toetustest.
Lisaks leiab teavet Tallinna Puuetega Inimeste Koja ja tema 22 liikmesorganisatsiooni kohta, mis aitab 
saavutada kontakti inimestel, kes soovivad liituda puuetega inimeste ja laste vanemate ühingutega. 
Infomaterjal annab kompaktse ülevaate erinevatest teenustest ja toetustest, mida puudega inimestel 
ja puuetega laste peredel on võimalik taotleda.

Otsid oma ürituse läbiviimiseks ruume? 
Tallinna Puuetega  Inimeste Tegevuskeskuses on võimalik rentida saali koolituste, 
seminaride, loengute, konverentside, vastuvõttude, kontserdite, jne läbiviimiseks. 

Asume Kristiine Kaubanduskeskuse vahetus läheduses, kuhu on hea 
ligipääsetavus ühistranspordiga ning tasuta parkimisvõimalused. 

Saali suurus on 150 m 2 , kuhu mahub kuni 120 inimest.  
Saalis on olemas ürituste läbiviimiseks vajalik audio- ja videotehnika.

Lisainfo saamiseks võta ühendust e-posti teel: tiiu@tallinnakoda.ee või tel: 656 4048

REKLAAM



PUUDEGA LAPS JA PERE

20

AKTIVISEERIMISKURSUSELT 
TÖÖLE – ÜHE PUUDEGA 
LAPSE VANEMA LUGU
KÜLLI URB, Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige
TAUNO ASUJA, Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuht

Jelena Petriläinen on üks nendest kuuekümnest puudega last kasvatavast naisest, kes lõpetas Tallinna 
Puuetega Inimeste Koja projekti „Tööotsija tööriistakast – abiks puudega inimesele ja puudega lapse 
vanemale“ raames toimunud aktiviseerimiskursused. Kursuste eesmärgiks oli aidata suure hoolduskoor-
musega inimestel leida üles jõuvarud, et aidata vanemaid tööturule ja tööeluga paremini hakkama 
saada. Jelena osales ka aktiivselt eneseabirühmas ning kasutas psühholoogilise nõustamise teenust.

Jelena oli nõus jagama oma mõtteid seoses aktiviseerimiskursustega ja sellele järgnenud tööot-
singutest projektijuht Külli Urbiga ning Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuhi Tauno Asujaga.
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Puudega last kasvatavatel vanematel on kõigil oma lugu sellest, kuidas kõik algas…

Jah, meie laps oli väga oodatud, läbisin ka viljatusravi ja kõik tundus alguses suurepärane, ka sünnitus 
kulges hästi. Meil oli ilus kodu. Olen lõpetanud kõrgikooli ning töötasin mind huvitanud hästi tasutatud 
tööl. Arvasimegi, et elu läheb nii edasi. Siis märkasin, et lapse areng pole normaalne. Perearst küll ütles, 
et paanikaks pole põhjust – olen selline närviline ema –, aga teiseks eluaastaks oli selge, et asi pole kor-
ras. Läksime Tartu Ülikooli Kliinikusse uuringutele. Kõige raskem oligi puude määramise protsess, nii 
raske oli olukorraga leppida. Lapsele määratigi raske puue ning elu keerati nagu pea peale. Aga selge 
oli, et elu tagasi ei keera, pidime minema edasi ja hakkama saama.

Kes Sind toetas sellel raskel ajal?

Pere, lähedased. Käisin psühhoterapeudi juures, millest oli suur abi. Siis oli meil veel raha selleks. Kuigi 
maksis palju, oli psühhoterapeudist suur abi. Näiteks õpetas ta seda, kuidas segitada oma lapse käitu-
mist teistele – kas või mänguväljakul tuldi mulle ikka ütlema, et miks ma oma last ei kasvata. Väljast pole 
ju näha, et tegemist on puudega lapsega. Lähedastele saab põhjalikult selgitada, aga võõrastele peab 
oskama selgitada, et nad ei pelgaks sind ja su last. 

Kuidas said teada meie kursustest ja kuidas hindad kursuste kasulikkus?

Keegi lapsevanem Charity Pirital ühingust ütles, et Tallinna Puuetega Inimeste Kojas algavad kursused. 
Alguses olin skeptiline – erinevate puuetega laste vanemad, kas ikka mõistakse teist? –, aga otsusta-
vaks sai, et oli võimalik kasutada lapsehoiuteenust. Tavaliselt jääbki palju selle taha, et pole leida lapsele 
hoidjat. See ei ole kerge.
Kursuselt sain muidugi väga palju – sama probleemiga inimesed, kes mõistavad poolelt sõnalt. Samad 
hooldamise ja töötamisega seonduvad  raskused. Väga innustas meie kursuse juhendaja Oksana Peet-
salu isiklik eeskuju – ta on kolme lapse ema, üks neist puudega, aga töötab ja suudab olla õnnelik. 
Mõtlesin, kas mina olen siis kehvem, suudan ka kindlasti. Ootasin kursuste päeva alati väga ning seda 
nelja tundi koosolemist. See oli  isiklik aeg, muidu oli kogu mu päev teiste inimeste jaoks ja enda vaja-
dused olid tagaplaanil. Paljudel puuetega laste emadel on probleemiks, et endale ei võeta aega. Enda 
eest tuleb teadlikult hoolitseda!
Need neli tundi koolitusel lendsid nagu viis minutit, ka toidupausi ajal suhtlesime aktiivselt. Need kaks 
kuud oli tore aeg! Suhtleme  kursusekaaslastega siiani.

Kuidas kulgesid tööotsingud?

Kevadel kursuste lõppedes olin täis indu ja hakkasin kohe tegelema tööotsimisega. Võtsin end Töötu-
kassas arvele, soovisin võimalikult kiiresti tööle minna. Olin kuulnud, et on võimalik saada kursusi, et
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kas või ümber õppida. Küsisin Töötukassa spetsialistilt, aga tema ütles, alles võtsite arvele ja juba 
tahate kursustele, kõigepealt otsige ikka aktiivselt tööd ning siis sügisel vaatame. Et osaleda raamatu-
pidamiskursustel, pidi olema tööandja kinnitus, et töökoht olemas, ja kellel juba kutse omandatud, aga 
soov juurde õppida. Öeldi, et raamatupidajateks ning lapsehoidjateks ei koolitata, muidu järsku hak-
kavad kodus mustalt töötama.

Saatsin siis meeletult CV-sid, disainisin neid korduvalt ümber – ei saanud ju müüja kohtale kandideerides 
öelda, et olin töötanud suures 8 rmas müügijuhina. Olen seda viga teinud. Kui läksin intervjuule, küsitigi, 
miks ma sellisele kohale kandideerin, mis on alla minu pädevuse. 

Mitu kuud veetsin kõik oma vabad hetked arvutis. Puudega lapse ema ei saa ju minna täiskohaga tööle, 
kui pole lasteaiakoht kindel või on lapsel terviseprobleemid. Töökoht ei saa asuda elukohast kaugel, sest 
ajabilanss on niigi väga pingeline. (Ma ei saa ju minna tööle Maardusse, kui elan Mustamäel!) See kõik 
vähendab valikuvõimalusi töö saamiseks. 

Alguses valisin kuulutusi vastavalt oma haridusele ja töökogemusele, aga lõpuks saatsin juba igale 
poole, mis tundus vähegi sobivat. Haruharva üldse vastati. Tundsin ka Töötukassa poolt pressingut. 
Kuud läksid ja sattusin masendusse…

Lõpuks leidsin tööpakkumise, mis vastas täpselt minu haridusele ja töökogemusele. Saatsin CV ja olin 
kindel, et mind kutsutakse vestlusele ning saan tõestada oma võimekust. Kuid kuu aega hiljem tuli 
napp vastus, et nad lisavad mind oma andmebaasi. See oli mulle tõeline löök! Õnneks sain psühholoog 
Oksana Peetsalult tuge. Aasta rabelesin, et saada tööd ja tulemus oli null! Olin pettunud ka Töötukassas. 
Mul olid ootused, et saan abi. Kogu kandideerimisprotsess üldse võtab kuid aega.

Lõpuks sain töövõtulepinguga suurde hotelli poole kohaga ettekandjaks. Tagantjärgi olen õnnelik, et 
olin nii vapper ja läksin. Tavaliselt jooksevad 20-aastased ilma hariduseta noored kandikuga ringi. Vaata-
mata sellele, et see on allpool minu kvali8 katsiooni ning ka palk väga väike, on see ikkagi parem kui 
olla kogu aeg kodus. Olles autistliku lapsega päevade viisi koos, hakkad ka ise juba kaotama mõtlemis-
võimet ja suhtlemisoskusi.

Hotellis on tore meeskond – minust kõik nooremad, positiivsed.  Neil pole selliseid elumuresid. Saan 
sealt jõudu – see on jälle minu aeg – ja leian, et olen vajalik. Kuna tegemist on suure organisatsiooniga, 
loodan ikkagi edasi liikuda. Muidugi olen 36-aastane ja mul pole ka hotellinduses haridus, aga soovin 
õppida ning vaatan aktiivselt ringi. Paradoksaalne –  hiljuti saadeti Töötukassast kiri, et algab hotelli-
administraatorite koolitus. See on ju täpselt, mida mulle vaja! Kuid nüüd ei ole ma ju enam töötu. Samas 
teenin nii vähe, et ei jõua raha eest koolitust osta.
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Kuidas saad tööl käia, kus on laps?

Veidi aega tööotsimise ajal toetas Töötukassa, makstes lasteaiamaksu. Pidin kõigepealt arve ise ära maks-
ma ja siis läks kaks nädalat, kui nad mulle raha tagasi kandsid. Selle saamisega oli ka tegemist, ega nad 
seal isegi ei teadnud, kuidas asjad täpselt käivad, aga lõpuks ikkagi sain abi. Selline süsteem tähendab, 
et vaesemad pered ei saa seda üldse kasutada. Kellel on sellist vaba raha, et maksta ette lapsehoiu eest?
Nüüd saan tugiisiku teenust Põhja-Eesti Autismi Liidu kaudu, sellest on suur abi. Tugiisiku teenust saame 
2013. aasta sügiseni, siis ei teagi, mis edasi saab. Kardan, et kui saan parema koha ja äkki tugiisikut enam 
pole, ei saaks jälle tööl käia.
Samal kursusel õppisin, et pole vaja karta, nii pikalt ette planeerida ei saa. Nüüd ma ei karda enam nullist 
alustada. Kui olukord käes, siis vaatan, mida annab teha. Elu on täis võimalusi!

Kas lasteaeda oli kerge leida? 

Minu laps käib eralasteaias ja nende tingimus oli, et peab olema kindlasti tugiisik. Kui meie tugiisik oli 
kaks päeva haiguslehel, siis ei tahetud last aeda võtta. Olen kuulnud, et ka erilasteaedades nõutakse  
tugiisikut, alles siis saab koha.
Peagi on lasteaiaaeg läbi ja ootab kooliminek. Tunnen, et sellist võitlust ma enam pidada ei jõua, nagu 
lasteaia pärast tuli pidada. Soovime saada aastast koolipikendust, helistasin oktoobri alguses neuro-
loogile, numbri sain 4. augustiks. Nüüd ei teagi, kuidas see pikenduse taotlemine õnnestub.

Kas kuulud ka mõnda puuetega laste vanemaid ühendavasse ühingusse?

Osalen MTÜ Pirita Caritas tegevustes – korraldame kontserte, jõulukohvik on tulemas. Eesmärgiks on 
koguda raha del8 initeraapia jaoks meie lastele. Kuulun veel Põhja Eesti Autismi Liitu.

Millist abi annavad taolised ühingud vanematele?

Mina olen saanud puuetega laste vanematelt palju teavet. Oleksin oodanud seda sotsiaaltöötajatelt ja 
arstidelt, aga tegelikkusele vastavat infot olen saanud just teistelt vanematelt. Olen leidnud ka mõist-
mist ning toetust saatusekaaslastelt.

Mida ootad elult?

See on küsimus, mida esitan endale iga päev. Ei leia alati vastust. Minu vanaema ütles ikka, et väiksed 
lapsed – väiksed mured, suured lapsed – suured mured. Suurt midagi ei oota, võtan päeva korraga.

Oled sa õnnelik?

Psühhoteraput soovitas: leia igast päevast mingi väike rõõm, mis teeb sind õnnelikuks. Püüangi nii ela-
da, mitte oodata suurt rõõmu. Iga moment võib pakkuda rõõmu – näe päike tuli välja, tunne rõõmu!
Ise tuleb end rõõmsaks teha, sest muidu sa ei oskagi rõõmustada, kui kõik on hästi. Ühel hetkel avastad 
– aastad on läinud, aga õnne pole tundnud. Ise tuleb end õnnelikuks teha!
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VÕRDSETUGI JA 
KOGEMUSTEADMINE
KÜLLI URB, Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige

Võrdsetoe aluseks on ühelt poolt inimese elusituatsioonidest tõusnud küsimused  ja soov neid lahen-
dada, teisalt sama olukorda oma elus kogenu teadmised ja oskused. Võrdsetoes jagatakse niisiis koge-
musteadmisi. Ei ole ka välistatud, et abiotsijal endal on selliseid kogemusi, mis võivad olla kasulikud ka 
sellele inimesele, kelle juurde mindi tuge otsima. Võrdsetugi on interaktiivne protsess inimeste vahel.

Tavaliselt kutselise abistaja, näiteks sotsiaaltöötaja või psühholoogi poole pöördudes on abiküsija ikkagi 
kliendi rollis – nii  abistajat kui ka abi saajat piiravad mitmesugused reeglid ja piirangud. Võrdsetoe puhul 
kohtuvad eelkõige inimesed oma vajadustega, soovides parandada oma elu ning hakkamasaamist, 
mitteformaalsus tekitab vaba ja turvalise õhkkonna, mille aluseks on inimestevaheline usaldus ning 
lugupidamine.

Võrdsetugi
Ühiskonna tugisüsteemi formaliseerudes hakka-
vad inimesed otsima ja ka pakkuma alternatiiv-
seid toetussüsteeme. Võrdsetuge kasutavate 
ning pakkuvate inimeste kasv on üks kujukas 
näide sellest, kuidas inimesed ise võtavad initsi-
atiivi ja hakkavad  üksteist abistama. Eestis oleme 
võrdsetoe kui ressursi teadliku süsteemse kasu-
tamise alguses. Nagu näitab naaberriikide Soome 
ja Rootsi võrdsetoe areng, kus taoline nõusta-
mine on muutunud väga populaarseks, võib en-
nustada, et kogemusel  põhineval vastastikusel 
toetamisel on tulevikku. Näiteks Norras loetakse 
võrdsetuge nii oluliseks, et 2009. aastal koostati 
võrdsetoe kui teenuse arendamise riiklik plaan 
(„National plan for selfhelp“).
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Selline mitteformaalne tugi ei saa võtta üle formaalse tugisüsteemi ülesandeid, pigem on ta üks oluline 
kild  laiemas abistamistöös.

Kogemusteave

Kogemusteave on inimesel, kes on läbinud teatud elusituatsiooni ja teadvustanud ning mõistnud selle 
kogemusega seonduvat – tal on asjast selge pilt. Võtame näiteks puudega lapse sünni perre, mis on 
perele uus valuliselt ootamatu väljakutse. Sellises olukorras võib formaalne abistamissüsteem pakkuda 
küll teavet mingitest olemasolevatest teenustest- toetustest, kuid hingelise toe saamiseks on sellises 
elusituatsioonis väga piiratud võimalused.

Arvestades seda, et Eestis on psühholoogiline abi vahendite nappuse tõttu suurele osale kriisis ole-
vatele inimestele kättesaamatu ja meie inimestel on ka nõrk side kiriku poolt pakutava hingeabiga, siis 
võib võrdsetugi olla arvestatavaks alternatiiviks kriisis olevale inimesele hingeabi andmisel ning tegeli-
kult ka kiiretele praktilistele küsimustele toimivate lahenduste pakkumisel. Sama kogenud inimene on 
ju formaalse süsteemiga hästi kursis, kogenud omal nahal selle häid ja halbu külgi. 

Eeskuju

Ei saa alahinnata eeskuju tähtsust võrdsetoes. Teame kõik väga hästi, milline mõju on eeskujul kas või 
laste kasvatamisel. Öeldakse ju, et eeskuju on nakkav! Kohtuda inimesega, kes on läbinud sama kriisi 
edukalt ja elab nüüd rahulolevalt, on väga julgustav. Kui tema suudab, miks ei peaks siis mina suutma?!

Võrdsetoe liikumine loob sotsiaalset kapitali

Võrdsetoe osutamine on suures osas vabatahtlik tegevus, seetõttu on oluline luua ühingutes ja avalikus 
sektoris tingimused selle potentsiaalse nõustamistegevuse toetamiseks.

Vabatahtliku töö pole tasuta, hoolimata sellest, et vabatahtlikule palka ei maksta, tunnevad vabatahtli-
kud igapäevategevustes, kas nende tegevuseks on loodud tingimused või mitte. Ühingutes ja seltsides 
vajatakse neid,  kes organiseerivad tööd ja infovahetust, vajatakse ruume ja vahendeid, raha transpordi 
kompenseerimiseks jne.

Võrdsetoe tegevus on eelkõige rohujuure tasandilt tõusnud vajadus toetada ja olla toetatud, võtta ise 
vastutus ja õppida uut- selline tegevus loob ühiskonnas heaolu ja sotsiaalset kapitali. Võrdsetugi ei ole 
tähtis ainult kriisiolukorras, vaid parandab ka igapäevast elukvaliteeti.
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SUHTUMISED 
ERIVAJADUSTEGA INIMESTESSE 
EESTI ÜHISKONNAS
MARILIN SILLAK, Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magistrant

Seoses ülikooli lõpetamisega viisin lõputöö „Suhtumised erivajadustega inimestesse Eesti ühiskonnas“ 
raames läbi uurimuse, mis käsitles erivajadustega inimesi ning nendesse suhtumist. Peaeesmärgiks oli 
teada saada, millised suhtumised ühiskonnas eksisteerivad. Kokku osales uurimuses 246 inimest, kellest 
mehi oli 79 ja naisi 167. Uurimuses osalenute vanused olid 16–69 eluaastani. 

Uurisin erinevaid eluaspekte, nagu ühiskonna kujutlust erivajadustega inimestest, erivajadusega ini-
mesed ja kool, elukoht, töö, erivajadustega inimesed ja pere. Uurimusküsimustikus olid valikvastused, 
kuid andsin võimaluse ka oma vastuseid põhjendada.

Uuringust selgus, et enamik inimesi oli erivajadustega inimestega oma elus kokku puutunud. Peamiselt 
olid respondendid erivajadustega inimesi kohanud, kuid paljudel oli  ka erivajadusega inimesi kas peres 
või sõpruskonnas, samuti esines inimesi, kes töötavad või õpivad koos erivajadustega inimestega. 

Uurimistööst joonistus välja, et respondentide arvates näeb ühiskond erivajadustega inimesi peamiselt 
kui mittetoimetulevaid inimesi, kes vajavad ühiskonnalt abi. Kuid siiski arvati, et inimesed suhtuvad 
erivajadustega inimestesse üldiselt ikkagi positiivselt. Paljud olid seisukohal, et ühiskond ei ole erivaja-
dustega inimestele piisavalt tähelepanu pööranud ning peamise miinusena märgiti ära, et erivajadus-
tega inimestel on liiklemine tänavatel ja ligipääs erinevatesse asutustesse raskendatud, sotsiaaltoetused 
on väikesed ning erivajadustega inimeste töölesaamine on raskendatud. 

Vastustest küsimusele, kas erivajadusega inimesed peaksid õppima tavakoolis või erikoolis kujunes 
välja asjaolu, et inimesed ei ole kindlad, milline õppeviis oleks erivajadustega inimestele parim. Arvati, 
et mõlemal õppevormil on oma plussid ja miinused.  Valdav seisukoht oli, et kui inimene ei ole sügava 
puudega või vaimupuudega, peaks ta käima tavakoolis. See aitaks kaasa omavahelisele mõistmisele 
ning integratsioonile. Respondendid tõid välja ka arvamuse, et erikoolis saab erivajadusega laps rohkem 
tähelepanu ja parema õpetuse ning seetõttu ei osanudki nad kindlalt valida, milline õppevorm oleks 
erivajadustega inimestele sobilikum.  
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Uurimustööst selgus, et inimesi valdavad väga erinevad tunded seoses erivajadustega inimestega. Tihti 
nimetati kurbust ning ka abitustunnet. Tahaks kuidagi aidata, aga inimesed ei oska või ei tea kuidas 
ja kas läheneda. Samuti toodi välja, et puudeinimesel ja tavainimesel ei tuleks vahet teha. Esile tõsteti 
sedagi, et erivajadustega inimesed on rõõmsameelsemad, täis elujõudu ja rõõmu.

Uurimuses osalejad arvasid enamuses, et erivajadustega inimestele tuleks tööturul soodustusi teha 
ning suurem osa respondentidest aktsepteeriks erivajadusega inimest kui kolleegi. Peamiselt arvati, et 
kui inimene on piisavalt kompetentne ja  oskab oma tööd, ei tuleks vahet teha, kas inimesel on puue 
või ei ole. Osa respondentidest leidis aga, et vaimupuudega inimesed ei oleks niivõrd aktsepteeritud 
kolleegina kui füüsilise puudega inimesed. 

Selgus ka, et enamus respondentidest oleksid nõus olema erivajadusega inimese naabriks. Peamiselt 
leiti, et kui inimene suudab endaga toime tulla ja tal on tagatud ligipääs elukohale, võiksid erivaja-
dustega inimesed elada vabalt valitud elukohas. Samuti toodi esile, et erivajadustega inimesed on osa 
ühiskonnast ning ka neil on vabadus valida, kus nad tahavad elada. Osa respondentidest arvas, et kui 
inimesel on vaimupuue või ta on ohtlik enesele ja teistele, siis pigem võiks ta elada institutsioonis. 

Kui uuriti, kas erivajadustega inimesed võiksid saada lapsi ja pere luua, siis esines palju erinevaid arva-
musi. Kõige enam siiski arvati, et see oleneb puudest. Toodi välja, et oluline oleks pakkuda lastele tule-
vikus ka täisväärtuslik ja elamisväärne elu. Oluline oli uurimuses osalenute jaoks see, et puue ei kanduks 
lastele edasi. Samuti arvati, et vaimupuudega inimesed ei peaks lapsi saama, füüsilise puude korral olid 
aga respondendid leebemad. Arvamustes tuli esile ka see, et erivajadustega inimeste ja tavainimeste 
vahel ei tuleks vahet teha ning lapsi on õigus kõigil saada, kes seda soovivad. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et vastavalt uurimustulemustele võiks kõige tolerantsemaks vanuserühmaks 
pidada 50–59-aastaseid ja kõige vähem tolerantsemaks 16–19-aastaseid. Täielikku üldistust muidugi 
teha ei saa, (et üks vanuserühm oli läbinisti tolerantne ja teine läbinisti ebatolerantne.) Samuti võib järel-
dada, et suhtumine erivajadustega inimestesse on siiski valdavalt positiivsed. Erivajadustega inimesed 
on enamjaolt aktsepteeritud ja osa ühiskonnast. Selgus, et teatud puuete suhtes olid respondentidel 
ka eelarvamused ning füüsilisse puudesse suhtuti leebemalt kui vaimupuudesse. Võis oletada, et ini-
mestel ei ole piisavalt informatsiooni ja teadmisi, et teha järeldusi. Kohati esines kartust või teadmatust 
kokkupuudetel erivajadustega inimestega või arvamustes erivajadustega inimestest. See näitab, et meil 
on ühiskonnas veel ruumi areneda (tolerantsemas suunas) oma suhtumises erivajadustega inimestesse. 
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AITAJA VARI
Alustame Kojalises uut rubriiki, kus kavatseme tutvustada raamatuid, mis on seotud enesearengu ja abis-
tamistööga. Kellegi lugemiselamused ning vihjeid raamatutest võivad olla näiteks abiks puuetega inimeste 
ühingutes tegutsejaile, kes toetavad saatusekaaslasi, jagades oma kogemusi, kuid raamatute tutvustused 
võivad huvi pakkuda ka teistele.

Valisin tutvustamiseks Martti Lindqvisti raamatu „Aitaja vari“, mis ilmus 2008. aastal kirjastuselt 
Väike Vanker. See raamat on mulle olnud suureks abiks enda tegevuse mõtestamisel töös puuetega 
inimeste ühingus, ning laiemalt elus. 
Martti Lindqvist (1945–2004) oli tuntud Soome teoloog, kirjanik, eetik, hinnatud lektor ning terapeut, 
kes kirjutas kolumne paljudesse Soome ajalehtedesse ja esines regulaarselt raadios. Õppinud alguses 
inseneriks, tegi ta, tundes ära oma tegeliku kutsumuse, kannapöörde, pühendudes inimeste aitamisele 
ning aitamistöö mõtestamisele.
Martti Lindqvist seisis alati väikse inimese poolel –  toetas inimesi rasketel hetkedel ja andis neile uut 
lootust. Näiteks tegeles ta aktiivselt AIDSi haigestunute abistamisega, korraldades kõige muu tegevuse 
kõrvalt aastaid oma kodus HIV-positiivsete tugirühmi. Kirjanik tavatses öelda, et elu ongi  sotsiaalne 
sündmus. 
Tihti me unustame või ei taipa küsida neid kõige lihtsamaid, aga põhilisi küsimusi, mis viiksid meid taga-
si asjade olemuse ja sisu juurde. See raamat käsitlebki aitamistöö põhiteemasid – mis on aitamine, miks 
hakatakse aitajaks, mida tähendab olla aitaja, palju peaks iseennast isiksusena aitamisprotsessi panema 
või tuleks rangelt jälgida ettekirjutatud reegleid, kuidas aidata aitajat jne. Martti Linqvist käsitleb raama-
tus nii profesionaalsete aitajate kui ka nende aitamistööd, kes tegutsevad vabatahtlikena. 
Arsti, õe, sotsiaaltöötaja, tarapeudi, õpetaja, vabatahtliku kogemusnõustaja või kas või puudega ini-
meste tugiühingus saatusekaaslase toetaja tegevus on küll erinev, aga neid ühendab see, et aidatakse 
teist inimest. Nagu kirjutab Martti Linqvist: „Meid – kõiksuguseid aitajaid – on palju ning me liigume 
mööda ühte ja sama teed, kuid erinevatel maastikel.“(lk 15)
Selles raamatus kirjutataks väga igapäevastest asjadest sellise nurga alt, mida me tihti harjumusest ei 
märka või ei teadvusta piisavalt. Tooksin selles lühikeses tutvustuses välja ainult mõned teemad, mis 
mulle just antud hetkel vastu kõlasid.

Keelekasutus hoolekandes
Martti Linqvist juhib tähelepanu sellele, et teatud sõnade valikuga püütakse ehk varjata ebameeldivat 
tegelikkust ja loitsida läbi sõnakasutuse kannatus eemale; nii tehes tundub, et probleemi nagu enam 
polegi. Keel, mida kasutame, on ju tähenduslik. See kajastab ja samas muudab meie väärtusi, suhtumisi. 
Öeldakse ju, et sõnade asupaik on inimese südames. Töövõimetus versus töövõimekus, puue versus 
erivajadus… Meil pole eriti kombeks rääkida ka vaestest, küll toimetulekupiiril elavatest inimestest. Sõ-
nastades ümber raskuse, ei likvideeri see ometi häda ja valu, küll võib tekkida illusioon, et pole see asi 
nii hull midagi. Nimetame kas või töövõimetu ümber osalise töövõimega inimeseks ja järsku vajabki 
ta vähem abi! Muidugi pole inimese märgistamine hea, aga tõe ees silmade sulgemine ning reaalsuse
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eiramine kahjustab eelkõige nõrgemat poolt – inimest, kellel on puue, vaest või last. Samas tekitab sell-
ine ümberloitsimine alateadlikku süütunnet ka aitajates ja laiemalt ühiskonnas.

Inimese aitamine
Abi vajavate inimestega kohtudes või ise abi otsides märkame tihti, et abistamine jääb poolikuks, muu-
tust ei toimu, mõnikord võib segadus isegi suureneda. Teenuste, toetuste rägastikus orienteerumine 
võib luhtuda ja kaob viimnegi jõud. Kuhuni siis peaks inimest aitama või kuhuni peame end ise aitama, 
et toimuks muutus? Martti Linqvist kirjutab ideaalse aitamise kohta: „Taotlus peaks olema, et inimest ter-
venesti on aidatud niiviisi, et see teeks võimalikuks tema loo jätkamise tema oma täisväärtusliku eluna; 
aidataval hakkab oma algsest praktilisest probleemist kerkima suuremaid küsimusi: kes ma olen, mida 
ma vajan, et olla mina ise või saada selleks? Siis tuleb nähtavale aitamise põhitasand.“ ( lk 17)

Keda võtta, keda jätta?
Me räägime palju vahendite nappusest. Raha ei ole ega tule – seda kuuleb hoolekandevaldkonnas tihti. 
Keda võtta, keda jätta? Martti Lindqvisti kirjutab: „Minu seisukoht on, et aitaja õige valik abinõude ja res-
sursside nappuse valitsedes on alati kõige halvemas olukorras oleva poolele asumine. Ei ole loomulikult 
alati iseenesestmõistetav, kes on tõesti „kõige halvemas olukorras“. Üldjuhul nõuab lahenduse leidmine 
selle uurimist, kellel on kõige vähem vahendeid elus oma nõu ja jõuga hakkama saada.“ (lk 128) Iga-
sugused arengukavad ja eelarved peaksid ju kajastama prioriteete. Kas nende koostamise aluseks on 
piisav analüüs, kuhu vajatakse ühiskonna ressursse kõige enam, või on see tegevus hoolimatusest ja 
ükskõiksusest juhuslik, mingi kildkonna lobitöö või hoopis sõprade vahel ressursside jagamine?

Aitajaks kasvamine – „Mina olen“
Meenub muumitrollide raamatust lugu nähtamatuks muutunud tüdrukust – orvust, keda oli kogu elu 
käsutatud, kelle enda tahe oli alla surutud, kes oligi elule alla andnud. Sattudes muumitrollide koju, 
koges ta armastust ja hoolt. Nii sai ta tasapisi jälle nähtavaks muutuda, aga tervenisti nähtavaks sai ta 
alles siis, kui koges õiglast viha. Martti Linqvist kirjutab: „Ei ole mingi saladus, et viha ümberpööratud pilt 
on armastus. Tihti juhtub, et pärast viha vallapäästmist tuleb nähtavale selle armastav tagakülg. Viha on 
armastuse vari, nii nagu valu on rõõmu vari. Teadlikkuse tasandil on selles küsimus iseenesele pühen-
dumises ja oma tegude eest vastutamises. Inimene teeb oma elust oma projekt.“ (lk 69)
„Mina olen“ on esimene arenguetapp inimestel, kes tegelevad teiste aitamisega. See tähendab eelkõige 
enda kui abivajaja märkamist, abivajadusse süvenemist ja probleemidele otsavaatamist, nendega tege-
lemist. Lindqvist kirjutab: „Kui aitajal on halb kokkupuude „mina olen“ alaga, muutub ta kergesti teata-
vat laadi variolendiks. Paradoksaalselt on see märk just sellest, et ta ei ole kontaktis oma varjuga, kuna 
sellelt alalt leiduks niisuguseid kujutluspilte, energiat ja rolle, mida ta kõige rohkem oma elus ja töös 
vajaks.“ (lk 70)

Aitaja lubaduse visand
Tõelise eetikuna sõnastab Martti Linqvist raamatu lõpus isikupärase ja oma elukogemusest välja kasva-
nud aitaja eetikakoodeksi. Väike lõik ka sellest: „Minu, nagu ka mu elu kohta kehtib see, et keegi ei saa 
elada ainult iseendale toetudes. Kui on minu kord abi vajada, tahan olla valmis selle palumiseks teadli-
kuna sellest, et ainult aidatavaks soostujal on õigus tegutseda aitajana.“ (lk 157)

Raamatut tutvustas Külli Urb, Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige 
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PUUETEGA INIMESED 
E-ÜHISKONDA
Projekti eesmärk on puuetega inimeste teadlikkuse ja arvutikasutamise oskuse kasvamine ning 
tegutsemisaktiivsuse ja -võimaluste suurenemine.

Projekti käigus: 
1) valmib eesti.ee portaali tutvustav õppekeskkond

Õppekeskkond on vormistatud avatud veebilehena, millele on juurdepääs igal huvilisel. 
Õppekeskkond sisaldab 60 minuti jagu audiovisuaalseid õppematerjale:
a) Eesti.ee keskkonna ja tööpõhimõtete tutvustus
b) Sisselogimise selgitused
c) Õppematerjal puuetega inimeste seisukohast olulisimate teenuste kasutamise kohta - fookusega 
tervisealastele küsimustele, nt Pensioniamet, Retseptikeskus, Patsiendiportaal, jne.

Õppekeskkond on eesti- ja venekeelne- veebilehe menüüd ja tekstid on mõlemas keeles, samuti on 
sisuosa helindatud kahes keeles.

2) viiakse läbi õppepäevad 300-le inimesele (veebruar-detsember 2013)

Õppekeskkonna valmimise järel on plaanis korraldada koolitused 200-le inimesele eesti ja 100-le 
inimesele vene keeles.

Lisaks projekti käigus loodud eesti.ee portaali õppekeskkonnale antakse koolituse käigus lisainfot 
internetiturvalisuse, isikuandmete, pangateenuste jm alal.

Õppepäevad toimuvad 12 tunniste moodulitena, mille käigus õpetatakse puudega inimesele sobivas 
tempos ja metoodika järgi kasutama õppekeskkonda ja peamisi e-teenuseid.
 
Liikumispuudega inimestele pakume transporti koolitustele ja kurtidele viipekeelseid kursusi.

Täpsem info:
Projektijuht: Ian Oja
E-post: ian@tallinnakoda.ee
Tel: 5349 3962
Projekti kestvus: 01.11.12- 31.12.13
Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
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Projekti üldeesmärgiks on ennetada puuetega laste vanemate sotsiaalsete ja vaimse tervise prob-
leemide teket ning samas aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning 
soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku perekeskkonna kujunemist. 

Projekti käigus arendame välja ja pakume uuenduslikku ja Eestis veel vähelevinud kogemusnõustamise 
teenust Tallinnas ja lähivaldades elavatele puudega laste vanematele.

Kogemusnõustamine on nõustaja ja abivajaja vaheline toetav suhtlusprotsess, milles keskendutakse 
abivajaja probleemile ning nõustaja kasutab oma isiklikul kogemusel põhinevaid teadmisi ja oskusi. 
Projekti käigus: 
1) valmib infovoldik (1000 tk) kogemusnõustamise teenuse kohta, mida levitatakse puuetega 
lastele teenuseid pakkuvates asutustes (haiglas, rehabilitatsioonimeeskonnad, päevakeskused, laste-
aiaid, koolid, jne.)
2) toimub potentsiaalsete kogemusnõustajate värbamine ja koolitus 30 akadeemilist tundi. 
Koolitus toimub nii eesti- ja venekeelsele grupile, igas grupis 12 osalejat. 
Koolituse ajal on võimalik osalejatel kasutada lapsehoiuteenust.
3) pakutakse kogemusnõustamise teenust. Kogemusnõustamise teenust hakkab osutama Tallinnas 
ja lähivaldades 18 vabatahtlikku eesti- ja venekeelset kogemusnõustajat, kelle koormus saab keskmiselt 
olema 19.2 tundi aastas/ 1.6 tundi kuus. Teenust osutatakse ajavahemikul aprill 2013-aprill 2014 kesk-
miselt kokku 30 tundi kuus. 
4) pakutakse kogemusnõustajatele individuaalset ja grupisupervisiooni tekkinud probleemide 
lahendamiseks ja tagasiside saamiseks.
5) viiakse läbi teenuse arendusseminare, kuhu kaasatakse nõustajaid, puuetega laste vanemaid ning 
samuti kohalike omavalituste puuetega laste ja perede spetsialistid, kel on võimalik anda kohtumiste 
käigus tagasisidet teenuse parandamiseks.

Täpsem info:
Projektijuht: Külli Urb
E-post: kylli@tallinnakoda.ee
Tel: 5567 2585

Projekti kestvus: 01.11.2012 – 30.04.2014
Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi 
Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

KOGEMUSNÕUSTAMISE TEENUS 
PUUETEGA LASTE VANEMATELE
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SAAME TUTTAVAKS: 
TALLINNA ARENGUPUUDEGA 
INIMESTE TUGIÜHING
KRISTEL KOSSAR

Endla tänava roosast nurgamajast – sealtsamast, kus on on end kenasti sisse seadnud Tallinna Puue-
tega Inimeste Koda, leian teiselt korruselt kaks südikat daami: tulijat tervitavad Tallinna Arengupuudega 
Inimeste Tugiühingu juhatuse liikmed Elvi Lageda ja Eike Tammjärv. Need kaks tublit ema on pidanud 
käima aastakümneid raske intellektipuudega lapse vanematena teel, mille algust Elvi iseloomustab nii: 
„Kui mulle sünnitusmajas puudest räägiti, oli see tohutu šokk. Ma ainult nutsin, kuude kaupa.” Raske 
on ette kujutada ema valu, kelle tütreke, olgugi et juba ammu täiskasvanud, ei räägi, ei saa iseseisvalt 
süüa, isegi argine kätepesu osutub omaette ettevõtmiseks. Aja halastamatut kulgu arvestades hiilib ligi 
üks väga suur ja raske mure – mis saab hoolealusest siis, kui ema on kord nõnda vana, et raske arengu-
puudega lapse eest hoolitsemisega enam toime ei tule? „Isadega on ka nii, et enamik tugevama poole 
esindajaid kaob kohe, kui selgub et peresse sünnib puudega laps,” räägivad tublid naised, ja nii ongi – 
Eike on üks väheseid, kel raske arengupuudega tütre eest hoolitsemisel ka abikaasa kõrval. Arengupuue 
on erivajadus, mis on kahjustanud mõistust. Selline inimene areneb nagu teisedki, ainult tema areng on 
aeglasem ja peatub madalamal tasemel. „See inimene mõtleb ainult konkreetselt – on olemas vaid see, 
mis toimub nüüd ja praegu,“ selgitab Elvi.
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Tallinna Arengupuudega Inimeste Tugiühingut veavad nad paarisrakendina, nii nagu ka nende tütred 
Käo täiskasvanute päevakeskuses, mis ka täiskasvanud raske puudega inimestele tegevust pakub, ühte 
hoiavad. „Kakskümmend üks aastat on seda tööd tehtud, eks ise oleme vanemaks saanud, meie lapsed on 
täiskasvanud, ent ühingul on meie elus olnud väga olline roll – oleme võidelnud puudega laste õiguste 
eest, sotsiaalvaldkonna probleemidega maadelnud, ikka oma õigusi kaitstes. Samuti oleme üksteisele 
toeks,” räägib Tammjärv, kelle sõnul tahaks ikka edasi tegutseda, vaatamata liikmeskonna vähenemisele. 
Igal aastal tullakse kokku ka suvelaagrisse. “Seal saab leevendada vajadust kellegagi rääkida, usaldada 
kedagi, kes on samasuguses olukorras. Tuge leiabki ühingukaaslastelt, et koos leida viis, kuidas edasi 
elada, et mitte pidevalt kestvat valu tunda – kuigi armid jäävad,” nendivad naised.

Nõukaaeg – pole inimest, pole probleemi

Nende mõlema tütre sünni ajal valitses Eestis hoopis teine riigikord, mis puudega inimeste olemasolu 
vankumatult eitas. „Mu tütrele pole tänaseni päriselt korralikku diagnoosi pandud,” nendib  Elvi Lageda. 
Nii jäädi aga ilma vajalikust professionaalsest abist, mis tänapäeval  mõndagi puudega last normaal-
elus hakkama saada aitab. „Mäletan, et tahtsin tütart erilasteaeda panna – ta oli seitsmene, kuid rääkis 
vaid mõne sõna. Lasteaia ukselt saadeti tagasi, et tema meile ei sobi. Logopeedi polnud taoliseks tööks, 
nagu oleks tarvis läinud, aga kuskilt võtta,” räägib naine. „Geenihaigustest ei rääkinud keegi midagi, kui-
gi proovisime igasuguseid meetodeid. Kuid kõige hullem oli ikkagi see nii-öelda põranda all elamine,” 
räägib Elvi, kelle suurimaks sooviks ongi, et puudega inimesi koheldaks ühiskonnas kui võrdseid. 
„Suhtumine on muidugi palju paranenud – enam ei jääda tänaval, suu ammuli, järele vaatama,” rää-
gib ta. Ometi saab Elvi tütar aru, mida talle räägitakse – nii jutustab ema, kuidas tütar selle peale, kui 
talle rääkida Käo päevakeskusesse minekust, matkib kohe automootori põrinat –, sest neljarattaline, 
teadagi, ta sinna viib. Käo keskust, mille saamisloo seeme sealtsamast arengupuudega inimeste tugi-
ühingust kunagi arenema hakkas, kiidavad mõlemad – annab see ju arengupuudega inimestele ühelt poolt 
sotsiaalseid oskusi, teisalt tehakse ka koos muusikat, meisterdatakse, tegeletakse kehakultuuriga.

Raske ja sügava arengupuudega laste emadel Elvil ja Eikel on lohutust teisest, tervest ja tavaintellek-
tiga järeltulijast. „Kuid meie ühingus on ka emasid, kelle ainus laps on raske arengupuudega.” Mis on 
aga vanemate suurim mure? „Mina rõhutaksin siin üht tsitaati: “Inimese ainuke tõeline vajadus on see, 
et teda nähtaks sellisena, nagu ta tegelikult on.” Nii on meiegi soov olla koheldud nagu kõik teised ini-
mesed,” toonitab Eike.

Rahajutust ei saa kuidagi mööda. „Eks see on nii, et raha ei ole – ei riigil ega omavalitsustel,” nendi-
vad nad. Arengupuudega kaasneb pension, sellele lisandub puudetoetuse pisku. Hooldaja 24/7 töö-
päevi väärtustab siin 19–25-eurone tasu kuus – pisut üle kolmesaja krooni teeb kokku summa, millega 
hooldaja ja hoolealune toime peavad tulema. „Õnneks sai lõpu see tšekkide tõendamise nõue,” tunneb 
Eike kergendust.
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Absurdilähedane on ka vajadus puudeastme ülevaatamiseks iga viie aasta järel – sellise sügava puude 
puhul, nagu on nende tütardel, naised ülevaatust väga mõislikuks ei pea. „Sügava vaimupuude spetsii-
8 kat ei arvestata küll, “ nendib Elvi.

Kuid nagu öeldud, ajaga hiilib ligi ka mure – mis saab hoolealusest siis, kui ema enam hooldada ei 
jõua või hoopis sureb? „Pensioniametis peaks olema ametis juhtumikorraldaja, kes abivajaja järjekor-
da võtab, seni kui kusagil Harjumaal luuakse selline spetsii8 line hooldeüksus, kuhu koos lapsega saaks 
minna.” Praegu sellist asutust pole, kuid ka Käo täiskasvanute päevakeskusega on seda probleemi aru-
tatud, tutvutud ka hooldekodudega – et elu jätkuks ikka samas regioonis, ei kaoks side sugulaste ja 
saatusekaaslastega, kellega aastate jooksul harjutud. 

Jõuluajal tuleb aga mõelda rõõmsaid mõtteid. Nii teevad Eike ja Elvi ning kõik teised ühingu lapsev-
anemad oma lastele väikese kingipaki, koos istutakse ühingu väikeses toas, mis siis juba lõhnab koduste 
küpsetiste järele. Nemad juba teavad, et kõige olulisemat – lootust ja optimismi – ei tohi mitte kunagi 
kaotada. 
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