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“Elu ratastoolis 
  on võimalik!”

Mihkel Saksing

„Olen tööandjana 
leidnud lisaväärtuse, 

mida puudega 
inimesed toovad 
organisatsiooni.“

Kus on 
puudega 

noor? 

Margit Härma:

odav orjatöö 
või ühiskonnas 
väärtustatud 
võimalus 
karjäärialaseks 
arenemiseks?

Vabatahtlik 
töö -
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Valitsuse kavandata-
vast töövõimetusre-
formist hakkasime 
esimesi sõnumeid 

kuulma 2012. aasta algusest. 
Muutuste vajadust põhjendati sel-
lega, et  töövõimetuse ja puudega 
inimeste arv kasvab ja on oht, et sotsiaalkindlus-
tussüsteem ei ole jätkusuutlik. Samas siseneb süs-
teemi hulgaliselt inimesi, aga süsteemist väljub 
väga vähe, mis tähendab, et väga paljud inime-
sed jäävad tööelust eemale ja elavad toetustest.

Valitsusparteid (Reformierakond ja IRL) leppisid  
2011. aastal koalitsioonileppes kokku selles, et 
viiakse läbi eri- ja sooduspensionide reform; lu-
batakse luua ka tööõnnetus- ja kutsehaiguskind-
lustuse süsteem, mis motiveeriks nii tööandjaid 
kui ka töövõtjaid. 

Rakenduskriitiline reform

Rakenduskriitiline reform on hinnang, mis anti 
valitsuse kavandatavale töövõimetuskindlustu-
se reformile Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt 
läbi viidud analüüsi „Sotsiaalse rehabilitatsiooni, 
tehniliste abivahendite ja erihoolekande korral-
duse analüüs 2013“ sissejuhatuses. Vaatluse all 
olid töövõime hindamise seosed sotsiaalse reha-
bilitatsiooni, tehniliste abivahendite ja erihoole-
kandeteenuste korraldusega. Põhjaliku uuringu 
eessõnas rõhutatakse: “Puudega ja püsiva töö-
võimekaotusega inimesed on ühiskonnas üheks 

haavatavamaks sihtgrupiks, kelle 
igapäevane toimetulek sõltub suu-
res määras tänasest töövõimetus-
pensionist ja puudetoetusest. Kõik 
muudatused, mis nimetatud vald-
konnas  tehakse, peavad olema põh-
jalikult läbi kaalutud, arvestatud 

üleminekuaja ning pikemaajaliste mõjudega. 
Töövõimetuskindlustuse reformi saab pidada 
äärmiselt rakenduskriitiliseks reformiks.“ 

Töövõimetute armee

Meediast meelde jäänud militaarse alatooniga 
väljend „töövõimetute armee“ töövõimetute ini-
meste kohta ilmestab hästi seda, et tihti käsitle-
takse nii töövõimetuid kui ka puudega inimesi 
ühtse rühmana, kusjuures taoline suhtumine ei 
ole omane ainult Eestile.

Kes need töövõimetud inimesed siis on?

Tegelikult on töövõimetute hulgas väga erinevaid 
inimesi. 

Need on just täisikka jõudnud puudega noored, 
esimene generaatsioon, kes on üles kasvanud ko-
dudes, mitte institutsioonides nagu nõukogude 
ajal. 

Need on meie iseseisvuseaja alguse tööealised 
mehed- naised, kes pidid elama üle tramaatilise 
üleminekuaja ühiskonnas, ja keda ajakirjanik Alo 

TÖÖVÕIMETOETUSE 
REFORM– kümnendi suurim muudatus 

sotsiaalvaldkonnas
 TEKST KÜLLI URB 

ARVAMUS
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Lõhmus iseloomustas 18. juuli Maalehe artiklis 
„Laulev revolutsioon – uus vabadussõda?“ järg-
miste sõnadega: „Inimesed, kes on selles sõjas 
kaotanud kui mitte just elu, siis tervise, hambad, 
töökoha ja perekonna, ei taju end sõjaohvritena 
vaid luuseritena; nad asetavad süü ebaõnnestu-
mise pärast omaenda õlgadele, ning ühiskondlik 
arvamus nõustub nendega.“ 

Nende hulgas on ka osa Narva Manufaktuuri 
500 naisest, kes kaotasid massilise koondami-
se tagajärjel töö, kuid kes olid aastaid töötanud 
väga kehvades tingimustes ja kaotanud seetõttu 
tervise. 

Need on liikluses vigastatud, sõjas sandistunud 
või tööõnnetuste tagajärjel tevise kaotanud, 
palju on ka vaimsete probleemidega inimesi.

Niisiis meie inimesed!

Enamus nendest inimestest või nende lähedas-
test on töötanud, maksnud makse ja toetunud 
teadmisele, et kui juhtub õnnetus, on ikkagi 
mingigi ellujäämisvõimalus olemas. Lubab seda 
ju meie põhiseaduski.

Eelmise aasta lõpul WHO (maailma tervishoiu-
organisatsioon) puuetega inimesi käsitlevas ra-
portis toodi välja, et puudega inimeste hulk ela-
nikkonnast arenenud riikides on reeglina kuni 
12% ja arenguriikides kuni 15% elanikkonnast. 
Eestis on puuetega inimeste arv elanikonnast  
10%  ehk siis 134 000 inimest. Väga suur hulk 
neist on vanaduspensionäre (56%). Tähelepanu 
väärib ka asjaolu, et töövõimetus ja puudelisus 
ei lange alati kokku – kõigil osalise töövõimetu-
sega inimestel ei ole puuet.

Töövõimetuspensioni saajad oli 2013. aasta al-
guseks 98  000, 2020. aastaks on prognoositud 
tõus kuni 176 000 inimeseni, kellel on töövõime-
tus, kui sama meetodiga jätkatakse. Uue reformi 
teostumisel oleks  prognoos 2020. aastaks 80 000 
töövõimepensioni saajat.

Töövõimetus versus töövõime

Töövõimetuspensionäridest töötab praegu kol-
mandik. Ligi 63 000 inimest, kellele on määratud 
töövõimetusprotsent, ei tööta ja elavad väiksest 
pensionist. 

Selleks, et saada teada inimese võimest töötada, 
hakatakse töövõimetuse asemel määrama inime-
se töövõimet. Töövõime määramisega  hakkab 
tegelema Töötukassa. Sotsiaalkindlustusamet 
(SKA) hooleks jäävad need inimested, kellel 
Töötukassa on tuvastanud töövõime puudumise.

Töövõimet hakkab tuvastama Töötukassa juh-
tumikorraldaja pere- või eriarstilt saadud infor-
matsiooni põhjal, vajadusel teeb ta koostööd ka 
töötervishoiuarsti ja rehabilitatsioonimeeskon-
naga. 

Osalise töövõime tuvastamisel pakutakse inime-
sele erinevaid tööturu- ja rehabilitatsiooni tee-
nuseid, mis toetaksid inimese tööle minemist.

Töövõime hüvitise saamine viiakse sõltuvusse 
sellest, kas inimene osaleb tööturu meetmetel s.t 
käib koolitusetel, kursustel, rehabilitatsioonil. 

Hetkel ei ole küll kuskil võimalik tutvuda sellega, 
kuidas täpselt töövõimet tuvastama hakatakse ja 
mis see töövõime ikkagi siis on. Tervis on ju töö-
võime ainult üks komponent. 

ARVAMUS
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Kas anda näljasele õng või kala?

See, et osalise töövõimega inimestele on kavas 
hakata pakkuma Euroopa struktuurfondide toel 
mitmesuguseid teenuseid ja rehabilitatsiooni, on 
igati tervitatav; samuti see, et nagu inimene on 
pöördunud Töötukassasse, hakkaks ta kohe saa-
ma teenuseid ja rehabilitatsiooni (ei ole vaja oo-
data töövõime või puude määramist), et inimene 
läheks võimalikult ruttu oma endisele tööle ta-
gasi või lähtuvalt allesjäänud  töövõimest uuele 
tööle s.t  maksumaksja staatusesse. 

Selline süsteem tundub mõistliku ja teostatavana 
vaadates linnast, eriti Tallinnast, kus töökäsi vaja-
takse, aga kuidas hakkab see toimuma kohtades, 
kus on suur tööpuudus? Ka tööandjate keskliidu 
jurist Marek Sepp tõdes 17. mail 2013 Postime-
hes: „Reformiidee on ilus, aga kui töövõimetu või 
puudega inimene elab piirkonnas, kus töökohti 
pole ega tulegi?“ 

Niisiis kas on eetiline pakkuda näljasele õnge, kui 
teame, et tiigis ei ole ühtegi kala või kala kättesaa-
mise võimalus on minimaalne? Kui kauaks jäävad 
need inimesed Töötukassasse aktiivsusnõudega, 
mis vajab palju ressurssi nii ühiskonnalt kui ka 
inimeselt endalt? Kui palju selliseid inimesi on?

Reformi ajakava

Poolteist aastat on aega atra seada, et Töötukassa 
oleks valmis hakkama hindama esimeste esma-
kordselt töövõimet määrata soovijate töövõimet, 
osutama esmakordselt töövõimet hindama tul-
nutele tööturuteenusid - aitama neil inimestel ot-
sida tööd, tegema koostööd töötervishoiuarstide, 

rehabilitatsioonimeeskondade, abivahendispet-
sialistide ja tööandjatega.

Plaani järgi sisenevad esimesed kliendid Töö-
tukassasse lootusrikkalt 1. juulil 2015. Kuni 1. 
jaanuarini 2016 määratakse töövõimetust ikka 
SKAs ja vanaviisi, nii et need, kellel töövõime-
tuspension määratud, pöörduvad Töötukassasse 
siis, kui nende töövõimetuse tähtaeg lõpeb. 

2020. aastate keskpaigaks peaksid kõik senised ja 
tulevased töövõimetuspensionärid olema muu-
tunud Töötukassa klientideks s.t on end arvele 
võtnud töötuna ning hakkavad saama töövõime 
toetust. Kui neil on tuvastatud töövõime langus, 
on neil loomulikult kohustus teha koostööd Töö-
tukassaga. Töövõimetoetust saavad ka need, kes 
õpivad ja on alla 30-aastased või käivad tööl, aga 
nende palk ei ületa teatud summat.

Mis saab puude määramisest ja riiklikust so-
tiaaltoetusest, mis kompenseerib puudest tin-
gitud lisakulutusi igapävaelule ja rehabilitat-
sioonile?

Nagu selgub reformi kavast, puude määramist ja 
sotsiaaltoetuse maksmise korda esialgu ei muu-
deta. Pärast põhjalikumat analüüsi kaalutakse 
võimalust see viia Töötukassa pädevusse.

Kokkuvõtteks võib öelda, et muudatus puudutab 
väga paljusid inimesi - mitte ainult töövõimetuse 
ja puudega inimesi, vaid ka nende pereliikmeid, 
kohalikke omavalitsusi, arste, rehabilitsioon ja 
abivahendite alal töötajaid ja muidugi tööandjaid 
ning neid inimesi, kes hakkavad erivajadustega 
inimestega koos töötama.

ARVAMUS
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Tallinna Puuetega Inimeste Kojas on 
traditsiooniks korraldada ümarlaudu, 
et koos puuetega inimeste ühenduste 
esindajate või siis lihtsalt aktiivsete ini-

mestega, keda teema puudutab, arutada puuetega 
inimeste valdkonnas toimuvat. Seekordseks tee-
maks valisime valitsuse poolt kavandatava töövõi-
metoetuse süsteemi reformi kava. Arutlusel osales 
inimesi erinevatest ühingutest: Kristiina Peetsalu 
Põhja- Eesti Pimedate Ühingust (PPY), Sven Kõl-
lamets MTÜ Händikäpast, Krista Ein MTÜ Tal-
linna ja Harjumaa Autismiühingust, Heleri Luu-
ga Eesti Erinoorsootöö Ühingust ja Külli Urb TPI 
Koja juhatusest. Juttu jätkus mitmeks tunniks, 
esile kerkis mitmeid edaspidi arutamist väärivaid 
teemasid nii tööhõive, hoolekande kui ka hariduse 
valdkonnast.

Külli: Meie tänase arutelu eesmärgiks ei ole anda re-
formi kavale hinnangut, vaid tuua esile ohud, mida 
näeme meie sihtrühmana, kelle elukvaliteeti hak-

kab kavandatav seadus lähiajal tugevalt mõjutama. 
Muudatused on päris radikaalsed – töövõimetuse 
või töövõimekuse tuvastamisega hakkab tegelema 
Töötukassa; taotlejad, kes ei tööta või ei õpi, saa-
vad töötu staatuse; töövõimetuspension nimetataks 
ümber töövõimetoetuseks; selleks, et toetust saada, 
peab näitama üles aktiivsust koostööks Töötukassa-
ga. Lubatakse ka mitmekülgset abi rehabilitatsiooni, 
abivahendite ja tööandjate motiveerimisel, et osali-
se töövõimega inimesed saaksid tööd.

Inimesed, kellel töövõimet ei tuvastata, jäävad esial-
gu Sotsiaalkindlustusameti pädevusse nagu puude 
määraminegi, aga on räägitud muutustest ka selles 
süsteemis. Need on väga suured muutused puue-
tega inimeste ja nende perede jaoks, kuidas me 
nendega hakkama saame. Mis võib kavandatavates  
muudatustes komistuskiviks saada?

Sven: Valitsuse tegevusplaanis on märgitud, et Töö-
tukassas hakatakse uutel pöördujatel töövõimet 

Vestlusring - puudega inimene 
tööturule?

Vasakult: Külli Urb, Kristiina Peetsalu, Krista Ein, Sven Kõllamets ja Heleri Luuga

INVAPOLIITIKA
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tuvastama alates 1. juulist 2015 ja osutama töötu-
ruteenuseid osalise töövõimega inimestele. Võtmei-
sikuteks saavad juhtumikorraldajad, kes koostöös 
töötervishoiuarsti, rehabilitatsioonimeeskonna, 
abivahendifi rmadega, ko-
haliku omavalitsuse ja töö-
andjatega hakkavad osalise 
töövõimega inimesega töö-
turule saamise nimel tööle. 
Need, kellel tuvastatakse, et 
töövõimet pole, suunatakse 
esialgu Sotsiaalkindlustus-
ameti pädevusse. Kui vaada-
ta siiani toimunud koostöö 
lünklikust, siis näeme siin 
tõsist väljakutset. Kavanda-
takse valdkonda küll arvestatavat rahasüsti Euroo-
past, aga inimtegur on siin ikkagi otsustava tähtsu-
sega.

Hiljuti arutlesime tuttavaga reformi teemal. Ta ar-
vas, et muutusi alustatakse valest otsast. Meil on 
väga nõrgad kohalikud omavalitsused ja teenuseid 
osutatakse ju napilt, kvaliteetki kehv. Tuttav tõi näi-
te, et on Tartus töövõimeline, aga Tallinnas ta töö-
võimeline ei oleks, kuna teenused (isiklik abistaja, 
invatransport) on Tallinnas väga jäigad ja väikese 
mahuga. Enne peaks KOVide võimekust tõstma 
ja teenustega seonduva korrastama. Inimese elu ei 
hõlma ju ainult tööd või õppimist – selleks, et tööd 
teha, on vaja ka taastuda, osaleda ühiskondlikus ja  
kultuurielus, elada pereelu. Reform on oluline, aga 
hakatakse valest otsast, alusmüür on tegelikult ladu-
mata.

Mulle teeb muret, kas Töötukassas ollakse võime-
lised hindama näiteks sügava füüsilise puudega 
inimese töövõimet, inimese olukorda, kes vajab 
väga palju tänapäevaseid abivahendeid. Lihtsam 

on ju ta töövõimetuks kuulutada. Muidugi jäe-
takse kavandatavas seaduses talle õigus tööturu-
meetmetes osaleda, aga see on vabatahtlik ilmselt 
mõlemale poolele.

Krista: Kui puudega ini-
mene elab väikeses vallas, 
on tal väga raske tööturu-
meetmeid kasutada ja ak-
tiivsusnõuet täita. On oht, 
et ta jääb üldse igasugu-
sest elatisest ilma. Näiteks 
meie perel on maja Kohila 
vallas, kus on 4 km lähima 
asulani ja 1 km naabriteni. 
Harglas käib kolm korda 

nädalast buss, tegemist on kruusateega. Selliseid 
kohti on üle Eesti ju palju. Kui sellel inimesel ei 
ole autot või ei saa seda juhtida, on ta kindlasti 
töövõimetu ja mingit võimalust eneseteostuseks 
pole. Kui puudega inimene peaks seal üksi elama, 
siis oleks ta eluvõimetu.

Sellepärast nad siia Tallinnasse koonduvadki, mui-
du sured välja.

Kristiina: Tean, et paljudele minu jutt ei meeldi, 
aga võtan endale selle julguse, kuna olen need eri-
nevad etapid läbi teinud. Olen kuuendast eluaastast 
diabeetik – nõukogude ajal olin lapsinvaliidi staatu-
ses. Minu arvates on tegemist kahe erineva seisun-
diga – on äärmiselt erinev kas tegemist haiguse või 
mingi funktsiooni häirega, näiteks liikumine takis-
tatud, siis saame rääkida puudest. Kuni 22. eluaasta-
ni ei olnud mul mingit probleemi teha tööd, õppida. 
Mul olid küll riskid, pidin jälgima pidevalt suhkru 
tasakaalu. Sisuliselt enne seda, kui pole komplikat-
sioone – neerude, silmade jne kahjustust –, võisin 
mitte üldse afi šeerida, et mul on krooniline haigus.

“Enne peaks KOVide võimekust 
tõstma ja teenustega seonduva 

korrastama. Inimese elu ei hõlma 
ju ainult tööd või õppimist – 

selleks, et tööd teha, on vaja ka 
taastuda, osaleda ühiskondlikus ja  
kultuurielus, elada pereelu. Reform 

on oluline, aga hakatakse valest 
otsast.”

INVAPOLIITIKA
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Krista: Minu 20-aastasel pojal on ajuhäire, ta on 
Aspergeri sündroomiga. Esmapilgul tundub ta väga 
tubli – tark, oskab käituda, jätab endast hea mulje, 
aga tegelikult on tal 70%-line töövõimetus. Hetkel 
õpib ta Astangul puutööd. Ta on õppinud seal kolm 
aastat, korra käinud ka praktikal, aga pidas vastu 
paar nädalat – siis jäi haigeks. Hiljem keeldus ka-
tegooriliselt sinna tagasi minemast. Ta väitis, et seal 
on tööruum must, tema kõrval töötav masin segas 
kontsentreerumist tööle jne. Tegemist oli väikese et-
tevõttega ja nendel polnud võimalik pakkuda seda 
töökeskkonda, mida poeg vajas – kas või puhast 
kohta, kus süüa. Paraku ei tee autistile lihtsalt sel-
geks, et lepi olukorraga. Mulle öeldigi ka Astangult, 
et olge sellegagi rahul, nii vähesed eraettevõtted an-
navad puuetega inimestele tööd. Ma peaksin ilmselt 
tegema oma ettevõtte, sest tean, milliseid tingimusi 
mu poeg töötamiseks vajab.

Külli: Kui me vaatame reformi eeldatavaid tulemu-
si, on esimesena eesmärgina välja toodud tööhõive 
suurenemine, mis aitab kaasa majanduse arengule, 
nii et tööhõive on kavandatava reformi võtmeküsi-
mus.

Sven: Kahju, et siin ei ole tööandjate esindajat. Ühel 
kohtumisel Sotsiaalministee-
riumis rõhutati, et tööandjaid 
hakatakse teavitama ja toeta-
ma neid osalise töövõimega 
inimeste tööle võtmisel. Siis 
ehk muutub tööandja puue-
tega inimeste suhtes paindli-
kumaks. Samas, kas tööandjad on võimelised koha-
nema sellega, et puudega inimene käib taastusravis 
ja rehabilitatsioonis, mis on meile väga oluline? 
Kui vaadata praegu Tallinna Tehnikaülikoolis õp-
pivaid puudega noori, ei jõua nad taastusravisse ja 
rehabilitatsiooni, kuna osalevad päeval loengutel, 

seminaridel ning õhtul on taastusravi ja rehabilitat-
siooniasutused suletud. Kas tööandjad on valmis, 
et puuetega inimestel on selliseid erivajadused, mis 
nõuavad paindlikke töögraafi kuid?

Kindlasti on üks motivaator sotsiaalmaksu soodus-
tus, aga see ei laiene riigiasutustele. Saatsime rahan-
dusminister Jürgen Ligile kirja ettepanekuga ka rii-
giasutustes rakendada sama süsteemi, aga ta väitis, 
et riik ei hakka raha ühest taskust teise tõstma.

Kindlasti peab igasugune töölkäimist toetav 
meede käivituma hästi kiiresti, tööandjal pole 
aega oodata üheksa kuud, kuni bürokraatiama-
sin töötab.

Kristiina: Tegelikult mina võin rääkida tööand-
ja rollist, sest Põhja- Eesti Pimedate Ühing on ka 
tööandja rollis. Püüdsime saada töötukassa kau-
du abivahendeid meie töötajatele, aga see võttis 
nii kaua aega, et meil hakkas juba sotsiaalsete 
töökohtade leping lõppema, ja lõpuks Töötukas-
sas leitigi, et pole enam mõtet.

Aga rõhutan ka, et sotsiaalmaksu soodustus on toi-
miv motivaator tööandjale.

Räägin veel ühest praktili-
sest takistusest, mis ilmnes 
koostöös Töötukassaga: nad 
olid nõus kompenseeri-
ma tööandjale spetsiaalsete 
programmide maksumuse, 

aga arvuti pidime ise hankima, põhjendusega, et 
arvuti peate te ju nagunii ostma. Samas vajame 
meie võimsaid arvuteid, kuna programmid on 
mahukad ja mingist vanast arvutist pole kasu. 
Kas tööandja on valmis tegema sellist investee-
ringut? 

“Kindlasti peab igasugune 
töölkäimist toetav meede 

käivituma hästi kiiresti, tööandjal 
pole aega oodata üheksa kuud, 
kuni bürokraatiamasin töötab.”

INVAPOLIITIKA
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Külli: Kui vaadata Soome puuetega inimeste töö-
hõivet, siis põhilised tööandja ongi avalikus sek-
toris, seda just liikumispuudega inimeste osas. 
Liikumisfunktsiooni kahjustusega seonduvat 
töövõimetust tuvastatakse Euroopas kõige enam. 
Soomes töötavad nägemispuudega inimesed 
rohkem erasektoris. Aga ka soomlased pole ra-
hul oma puuetega inimeste tööhõivega ja toovad 
eeskujuks Saksamaad, kus on väga pikk kvootide 
traditsioon, mis tagab kõrge tööhõive. 

Milliseid kitsaskohti veel näete, toetudes enda ko-
gemusele?

Kristiina: Riik on minusse panustanud – mul on 
kõrgharidus. Ma võin mingi perioodi töötada in-
tensiivselt – tõlgin, juhin projekte ja teen seda tu-
lemuslikult –, aga mul on pikki perioode, kui ma 
ei saa üldse töötada. Kord ma olen töövõimeline, 
siis jälle pikalt töövõimetu – need perioodid vahel-
duvad. Pealegi tehes projektitööd, on mul reeglina 
käsunduslepingud, millega ei ole võimalik jääda nn 
haiguslehele. Kas ma pean end siis uuesti töötuks 
registreerima, kas tuleb uus töövõime hindamine? 
Siiani oli lihtne – ma sain pensioni ja sotsiaaltoetust 
ning kui jõudu oli, tegin tööd ja sain siis ka töötasu.

Kui töövõimetuspension nimetatakse ümber toetu-

seks, kavandatakse seadusega rakendada kahte toe-
tusmäära: töövõimetutele miinimumpalga ulatuses 
(hetkel siis 320 eurot), mis indekseeritakse, ja osa-
lise töövõimega inimesed hakkavad taotlema toe-
tust, mis on pool miinimumpalgast (hetkel siis 160 
eurot). See tähendab, et elatisraha paljudel väheneb. 

Krista: Minu Aspergeri diagnoosiga poeg, nagu ka 
paljud psüühikahäirega inimesed, on ebastabiilne – 
on perioode, kui ta saab osalise tööajaga tema eri-
vajadustega arvestavas keskkonnas töötada; aga on 
perioode, kui ta on ebastabiilsem. Kui pensioni, st 
uue nimega toetuse saamine seotakse aktiivsusko-
hustusega, suureneb sellega perede koormus veelgi, 
sest need inimesed ei ole võimelised ise haldama 
olukorda. Nad lihtsalt ei ole võimelised aktiivsus-
nõuet täitma, neil on oht elatisest ilma jääda. See on 
peredele täiesti selgelt pinget ja muret tekitav olu-
kord. Muidugi kui sellist seisundit loetaks objektiiv-
seks põhjuseks ning toetust ära ei võetaks, on siiski 
selge, et igasugune teavitamine ja jälgimine võtab 
aega ning on ilmselt peresid, kus seda ei suudeta 
hallata. Muidugi, eks riigile jääb siis kulu tegemata, 
aga mida see neile inimestele ja peredele tähendab?

Ka seaduses kavandatav nõue jälgida raviskeemi, et 
pensioni s.t toetust saada, on mitme otsaga. Näiteks 
minu poeg ei kasuta tugevaid ravimeid. Me oleme 

abi leidnud teraapiast, seda pole 
ju raviskeemis. Kuid just teraa-
pia on see, mis võimaldab mu 
pojal koolis ja tööl käia. Selle 
maksame me ise kinni.

Sven: Töötukassa, abivahendfi r-
mad, ka rehabilitatsioonimees-
konnad võiksid rohkem kasuta-
da puuetega inimeste teadmisi 
valdkonnast. Praegu pöördu-
takse puuetega inimeste ühin-

  Sven Kõllamets, Heleri Luuga 
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gute poole nõustamissoovidega, aga see võiks olla 
süsteemne ja tasustatud. Siit saaksidki osad puude-
ga inimesed tööd ja ka teenuste kvaliteet paraneks. 
Kuna reform viiakse suures osas läbi Euroopa Liidu 
abi toel, siis miks mitte luuagi nii puuetega inimes-
tele töökohti.

Külli: Vaatan ikka ühe silmaga, mida tehakse Soo-
mes. Oleme ju kas või majanduse mõttes sõltuvad 
sellest, kuidas Soomel läheb. Seal on väga aktiivselt 
hakatud tegelema noorte tööhõivega – kampaa-
niad, valitsuse väga mitmed meetmed noorte töö-
le kaasamiseks. Teema on tõstetud meedias väga 
jõuliselt üles. Ka Eestis peame hakkama tegelema 
noorte tööhõivega jõulisemalt, eraldi programm 
võikski olla just osalise töövõimega või puudega 
noorte aktiviseerimisele. Kui laseme noorel 10 aas-
tat kodus istuda, on väike lootus, et Eestis majan-
duskasvu luuakse. Toetame süsteemselt noorte kaa-
samist tööellu ja ka vabatahtlikku tegevusse, et nad 
saaksid oma jõudu kasutada ja leiaksid elule mõtte.

Käesolevas Kojalises on intervjuu kogemusnõustaja 
Mihkel Saksinguga. Ta rõhutab, et puudega noorel 
tuleks aidata leida üles oma hobi, tegevus, mis teda 
tõeliselt huvitab. Siis on ka motivatsioon pingutada 
kõrge. Sealt saab edasi minna ehk juba tööle. Sun-
niaeg on läbi, noortega on vaja töötada sisuliselt ja 
neid kuulates, nendega arutledes, mitte nii, et tee-
me midagi ära, kuna näiteks selleks on avanenud 
fondid. Ehk peame mõtlema ka töövõimetute ja 
puuetega inimeste tõrjutusest ja passiivsusest väl-
jatõmbamisele teise nurge alt. Ainult sund ja see, 
et peame majanduskasvu tekitama (kui ikka jalgu 
kõhu alt välja ei võeta, siis jätame pensionist ilma), 
ei ole vähemalt minu arvates jätkusuutlik.

Uuringud on näidanud, et innustunud ja end teos-
tada soovivate töötajate tootlikkus on 16% suurem 
kui teistel, nad on 32% rohkem lojaalsed ja neil esi-
neb 125% vähem  läbipõlemist. Ehk siin ongi võti 
töövõimetuse kasvu peatamiseks ja majanduse er-
gutamiseks?

1) Kuidas hindate tööandjate seiskohalt, kas ol-
lakse valmis pakkuma tööd puudega inimestele?

 Usun, et tööandjad lähtuvad oma otsustes prag-
maatiliselt ettevõtte vajadustest - sobiva kvalifi kat-
siooni ja oskustega ning motiveeritud töötaja on 
alati ettevõttesse oodatud. Täna on paljud ette-
võtted pigem probleemi ees, et sobivaid töötajaid 
napib. Puue on väga laia tähendusega mõiste ning 
märgib pigem inimese eripära - see ei pruugi sugu-
gi takistada konkreetseid tööülesandeid täitmast. 
Kui ainuke puuduv asi on kogemus ja konkreetne 
tehniline oskus, siis ka seda oleme olnud valmis 
Baltikas alati õpetama - nii puudega kui puudeta 
inimestele.

Tööandja arvamus puudega inimese võimalustest tööturul
Kati Kusmin, AS Baltika müügi- ja turundusdirektor ja juhatuse liige

Kati Kusmin

INVAPOLIITIKA
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 2) Millised on Teie kogemused erivajadustega 
inimestest töötajatena?

Kuigi kogemust on meil suhteliselt vähe, on need 
siiani olnud positiivsed. Näiteks üks meie juures 
praktikal viibinud liikumispuudega disainer, kel-
le jaoks leidsime kiirelt lahendused, et tema liiku-
mine ja olemine meie juures võimalikult muga-
vaks teha ning olime lõppkokkuvõttes tema töö-
panusega väga rahul. Asjaolu, et ta oli ratastoolis 
ei vähendanud tema võimekust disainerina. Olu-
line on inimene ja tema oskused, motiveeritus 
ning isikuomadused. Julgus ning oskus ennast 
välja pakkuda ja kandideerida erinevatele ameti-
kohtadele on see, millest kõik võimalused alguse 
saavad.

3) Osades nn vanades Euroopa riikides on puue-
tega inimeste töölistamiseks kvootide süsteem, 
teatud suurusega ettevõtetel sh ka avaliku sekto-
ri ametitel on kohustus võtta tööle teatud prot-
sent puudega inimesi. Näiteks Saksamaal, kus 
töötus väga madal, on selline süsteem kehtinud 
väga pikalt. Muidugi riigi poolt on omakorda 
tõhus süsteem kuidas tööandjat motiveerida. 
Ettevõtted kes ei täida seda kohustust maksa-
vad nn kompensatsioonimaksu, mis omakorda 
kantakse fondi, mis toetab puuetega inimese 
töölistamist. Mida arvate, kas oleks mõistlik ka 
Eestis mõelda kvootide kehtestamisele, et tões-
ti puudega inimesed tööd saaksid ja plaanitud 
muutused süsteemis oleksid tõhusad? Millised 
meetmeid oleks vaja rakendada, et tööandjad 
võtaksid osalise töövõimega inimesi tööle?

Mulle tundub, et kvoodid oleks lähenemine va-
lest otsast - paljud võimalused võivad jäävad rea-
liseerimata, sest erinevad osapooled lihtsalt ei tea 
või ei oska hästi. Seda mõlemalt poolt. Ettevõt-

ted vajaksid alustuseks rohkem teadmisi ja tuge, 
et suuta paremini kohaneda ja kohandada end 
erivajadustega töötajate jaoks ning samamoodi 
vajaksid paljud puudega inimesed kindlasti jul-
gustust, tuge ja nõu, et milliseid võimalusi on 
olemas, kuidas ennast võimalikele tööandjatele 
välja pakkuda ning ka tööellu sujuvamalt sisse 
elada. Mitmetes riikides on selle tänuväärse töö 
enda peale võtnud kas riigi poolt toetatud või 
sotsiaalse ettevõttena loodud organisatsioonid, 
kes viivad puudega inimesed õigete ettevõtetega 
kokku, toetavad mõlemad poolt töösuhte sisse-
seadmisel ning aitavad kaasa esimeste kitsaskoh-
tade ületamisel. Samuti võib ettevõttel ees seista 
vajadus teha lisainvesteeringuid, et võimaldada 
erinevate puuetega inimestel tööd mugavamalt 
teha. Kindlasti suurendaks nende investeerin-
gute osas õla alla panemine riigi poolt tõenäo-
sust, et üha suurem hulk ettevõtjaid saab oma 
töökollektiivi kaasata ka erivajadustega inimesi.

4) Meil on piirkondi, kus nn tavalistelgi inimes-
tel pole tööd. Tööandjate keskliidu jurist Marek 
Sepp tõdes 17. mail 2013 Postimehes: „ Refor-
miidee on ilus, aga kui töövõimetu või puude-
ga inimene elab piirkonnas, kus töökohti pole 
ega tulegi?“ Kas on eetiline pakkuda inimesele 
õnge, teades et tiigis pole ühtegi kala?

Kindlasti ongi siin oluline märgata võimalusi, et 
kuidas pakkuda kohalikele tööandjatele lisatu-
ge, et nad oskaksid ja suudaksid rohkem ka eri-
vajadustega inimesi tööle rakendada ja töökohti 
tervikuna kohalikul tasandil juurde luua. Eriva-
jadustega inimeste kaasamine võib peita endas ka 
kasutamata võimalusi - täiendkoolitused ja riigi 
täiendav tugi sobilike töötingimuste loomiseks 
võib anda kohalikule majandusele tervikuna olu-
lise positiivse süsti.

INVAPOLIITIKA
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Artikkel annab ülevaa-
te 2013. aasta kevadel 
Tallinna Ülikoolis sot-
siaaltöö erialal kaits-

tud magistritööst teemal „Tallinna 
liikumispuudega inimeste töötamist 
toetavate teenuste kasutamine ning 
teenuste mõju toimetulekule ja tööle saamisele”

Puudega inimeste arv on Eestis pidevalt kasva-
nud. Sotsiaalministeeriumi andmetel oli seisuga 
01.01.2013 Eestis 137 710 inimest, kellel oli tu-
vastatud mingisugune puue (10,7% rahvastikust) 
ja see arv suureneb iga aastaga. Puudega ja püsiva 
töövõimekaotusega inimeste arvu suurenemine 
viimastel aastatel on tinginud riigi sotsiaalkaitse-
kulutuste kasvu ning vajaduse analüüsida puude/
püsiva töövõimekaotuse tuvastamise aluseid, toi-
metulekut toetavate meetmete pakkumist ning 
võimalusi, mis aitaksid parandada inimeste ise-
seisvat toimetulekut ning väiksemat sõltumist 
toetustest.

Puudest tulenevalt võib inimene vajada sekku-
mist ja abi (teenuseid, toetusi) mitmest valdkon-
nast – nii tervise kui ka sotsiaalvaldkonnast, abi 
võimetekohase hariduse omandamisel, ligipääse-
tavat keskkonda, kohandamist ja abi töölesaami-
sel ning töötamisel. Abivajadusest hoolimata tu-
leb puudega inimesi tunnustada ühiskonna loo-
muliku osana, kellel on kõik õigused osaleda ühis-

konnaelus võrdsetel alustel (Hau-
kanõmm 2012: 5). ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsioon, 
mille Eesti Vabariigi riigikogu ra-
tifi tseeris 2012. aastal, deklareerib 
puuetega inimeste õiguse tööle 
teistega võrdsetel alustel ning riigi 

kohustuse kaitsta ja edendada õigust tööle, kee-
lustades puudealase diskrimineerimise tööhõives 
(ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon, 
artikkel 27).

Erinevatele uuringutele tuginedes (nt Riigikont-
roll 2010, Praxis 2011, OECD soovitused Eestile) 
on selge, et praegune toetuste ja teenuste süsteem 
ei ole jätkusuutlik, ei motiveeri puuetega inimesi 
tööturule sisenema. Riigi poolt on algatatud ka 
ulatuslik reform puudega ja püsiva töövõime-
kaotusega inimeste tööhõive edendamiseks ning 
mittetöötamise või töövõimetusega seotud hüvi-
tiste/pensionite süsteemi muutmiseks. 

Käesolev uurimus keskendus tööealistele puue-
tega inimeste ühendustesse kuuluvatele liikumis-
puudega inimestele, kuna tegu on kõige sageda-
mini esineva puudeliigiga ja suurim osakaal neist 
inimestest elab just Tallinnas. Küsitluses osale-
nud 67st inimesest oli sügava puudega 31% ning 
raske puudega 49%. Kokku 88% vastajatele oli 
määratud töövõimetus 80 –100%. 

Liikumispuudega inimeste töötamist 
toetavate teenuste kasutamine ja teenuste 

mõju tööle saamisele
TEKST TIIA TIIK

TÖÖHÕIVE
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Uuring annab ülevaate liikumispuudega inimes-
te kogemustest sotsiaal-, tervishoiu- ja tööturu-
teenuste kasutamisel ning toimetulekust ja mo-
tiveeritusest tööhõivesse sisenemisel, tööhõives 
püsimisel.

Milline on puuetega inimeste toimetulek? 

Kolmandik uurimuses osalenud inimestest hin-
das oma tervist halvaks ja 40% ei heaks ega hal-
vaks; 91% kasutas abivahendeid, kõrvalabi vajas 
56% ja abistamist 96%; pooled vastajatest elasid 
koos peredega ja 18% üksinda, korterikohanda-
mist vajas 45%. 

Hariduslik seis: Põhiharidusega oli 5% vastajaid, 
kutse/kutsekeskharidusega 46%, keskharidusega 
24% ja kõrgharidusega veerand vastajatest. 

Tööhõive: Tööga oli hõivatud 43%, vabatahtlik-
ku tööd tegi 18% ning 5%-l vastajatest puudus 
töökogemus. Selgus, et töötukassa kaudu otsis 
aktiivselt tööd 39%, sh koheselt oli valmis tööle 
minema 71% (19 inimest 26st). Vastajad leidsid, 
et tööandjad võiksid julgemalt puuetega inimesi 
tööle võtta, pakkuda praktikat, osaajaga või ko-
dutööd, väljaõpet.  

Teenuste mõju töötamisele: 

Uurimustulemustest selgus, et 76% vastajatest 
olid pöördunud abi saamiseks sotsiaalhoolekan-
de osakonda, 49% arvates mõjutab sotsiaaltee-
nuste kättesaadavus töötamist ja tööle saamist. 
Rehabilitatsiooniteenust oli kasutanud 58% vas-
tajaid. 19% arvates mõjutab taastusraviteenus 
oluliselt nende töölesaamist ja tööl püsimist, 
kuid 68% leidsid, et tööturuteenused mõjutavad 
oluliselt nendele tööle saamist, tööl püsimist. 

Rahulolu teenustega: Selgus, et suures osas ol-
lakse teenustega rahul, kuid teenuste mahtu hin-
natakse ebapiisavaks. 

Mis takistab puuetega inimestel töötamist?

Uurimustöö käigus selgus, et liikumispuudega 
inimesed ei ole sageli teadlikud sotsiaal- või teis-
te abiandmis-süsteemide olemasolust ja sellest 
tingituna võib halveneda kogu perekonna toime-
tulek. Töötamist takistavate teguritena nimetati 
tervislikku seisundit, transpordi puudumist, ligi-
pääsu töökohale, vähest eesti keele oskust, üm-
berõppe vajadust, madalat palka ja suuri puudest 
tulenevaid töötamisega seotud kulutusi, õpingud, 
treeningud. Kui inimene hindab oma tervislikku 
seisundit halvaks, mõjutab see töötamist ja ini-
mesed ei ole motiveeritud tööle minema. 

Selgitusena tõid vastajad välja järgmist:“Tööl käi-
mise puhul on üks kõige olulisem osa just trans-
port tööle ja tagasi koju. Kõik muu võib toetada 
tööl käimist, see aga on sageli raske liikumispuude-
ga inimesele elementaarselt vajalik ja möödapääs-
matu vajadus.”

“Puudega inimene võib olla väga väärtuslik töö-
taja, kui talle luua universaalselt disainitud töö-
koht, mis arvestab tema vajadustega. Piltlikult 
öeldes on isikul siis väiksem puue ja erivajadus, 
kui ta on iseseisev. Ärge hakake looma võimalusi 
(nt lift  uues majas töökorrusele) alles pärast seda, 
kui inimene tööle tuleb, ennetage. Vastasel juhul 
puudega inimene ei kandideeri, sest ta ei taha olla 
probleemide allikas (peab alles hakkama kohanda-
ma, suuri kulutusi tegema, ootama...).” 

Selgus, et takistusteks tööhõivesse sisenemisel 
on madal haridustase, elukutse või töökogemuse 

TÖÖHÕIVE
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puudumine,  halb keeleoskus. Tööhõives püsimi-
sele aitab kaasa haridustase. Samas tõid puuetega 
inimesed töötamise positiivsete mõjudena välja 
inimeste iseseisvuse ja võimaluse parandada oma 
majanduslikku toimetulekut. Kinnitust leidis, et 
ühingutesse kuuluvad liikumispuudega inimesed 
on teadlikumad, paremini kaasatud ja aktiivse-
mad. Uurimuse tulemustest ilmnes, et kuigi ini-
mesed võivad olla teadlikud abisaamise võima-
lustest, ei saa eeldada, et nad sotsiaaltöötaja poole 
pöörduvad ja teenuseid kasutavad. Uurimustöö 
tulemusi ja järeldusi ei saa väikesest valimist tin-
gituna siiski laiendada kogu puuetega inimeste 
populatsioonile. 

Kuidas suurendada puuetega inimeste tööhõivet?

Järgnevalt mõned ettepanekud: 

puuetega inimestele, ühendustele ja avalikkusele 
– muuta hoiakuid puuetega inimeste suhtes po-
sitiivsemaks, olla ise aktiivsemad kodanikud ja 
leida võimalusi puuetega inimeste kaasamiseks 
ühiskonnaellu;

kohalikule omavalitsusele – tõhustada puuetega 
inimeste iseseisvuse suurendamiseks juhtumi-
korraldust ning suurendada sotsiaal- ja tervis-
hoiuteenuse kättesaadavust ja mahtu; kohalikule 
omavalitsusele, töötukassale ning pensioniame-
tile – tagada parem informeeritus teenustest ja 
toetustest, võtta arvesse puudest tulenevaid ning 
tööga seotuid lisakulusid ja toetada inimeste töö-
hõivesse sisenemist;

Töötukassale – pöörata suuremat tähelepanu 
puuetega inimestele suunatud hariduse- ja töö-
turuteenuste kättesaadavusele ja edendamisele, 
mis suurendab tööhõivet; viia läbi teabekampaa-

nia, et teavitada Töötukassa võimalustest; jätka-
ta tööandjate teavitamist nii puuetega inimeste 
võimalustest, kui ka motiveeritud ja kasutamata 
inimressursist ning riiklikest toetustest ja teenus-
test puuetega inimeste töölevõtmisel; lihtsusta-
da puuetega inimeste toimetulekut parandavate 
meetmete ja nen de rahastamise korraldamist 
eesmärgiga tagada abi ja teenuste kättesaadavus, 
mis aktiveerib ja motiveerib puuetega inimesi 
tööhõivesse sisenema ja seal püsima;

tööandjatele – puuetega inimesed tahavad töö-
tada, kuid selleks on vaja muuta tööandjate suh-
tumist ja hoiakuid; pöörduda Töötukassasse ja 
uurida töötamisega seotud toetuste ja teenuste 
saamise võimalusi;

Sotsiaalministeeriumile – suurendada teadlik-
kust erinevatest töövormidest, meetmetest ja 
universaalsest disainist ühiskondlikes hoonetes, 
mis aitavad tagada „ühiskonna kõigile”, st võrd-
sed võimalused puuetega inimestele aktiivseks 
osalemiseks ühiskonnaelus ja töötamisel.

Tiia Tiik on sotsiaalteaduse magister jaTallinna 
Puuetega Inimeste Koja sotsiaaltöötaja

TÖÖHÕIVE
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Kõigist haigustest on 
ilmselt just psüühi-
kahäired need, mille 
kohta on liikvel kõige 

enam müüte ehk valearusaamu. 
Muu hulgas on üsna laialt levi-
nud arvamus, et psüühikahäirega 
inimene ei ole võimeline üldse töö-
tama või saab seda teha vaid väga väikese koor-
musega väheseid oskusi nõudvatel töökohtadel. 
Statistika justkui kinnitaks seda – mitmed mujal 
maailmas tehtud  uuringud näitavad, et ainult 
kuni 20% tõsise psüühikahäirega inimestest töö-
tab, samal ajal kui füüsilise puudega inimestest 
töötab ligi 60%. Mis on aga tegelikult arvude 
taga ja millised tegurid psüühikahäirega inimes-
te tööhõivet mõjutavad, seda vaatleme allpool 
lähemalt. 

Kuna erinevaid psüühikahäireid on väga palju, nad 
on oma olemuselt keerulised ja sageli ka meedias 
ühekülgselt kajastatud, on nende kohta liikvel pal-
ju valearusaamu. Müütide taga on enamasti just 
teadmatus ning hirm, et psüühikahäired tähenda-
vad automaatselt väga suuri suhtlemis- ja käitu-
misprobleeme. Kui depressiooni ja ärevushäirete 
osas on inimeste teadlikkus viimastel aastatel üsna 
palju paranenud, siis skisofreenia diagnoosi suh-
tutakse endiselt väga ettevaatlikult. Uuringud on 
näidanud, et kui tööandja teaks, et tema tulevane 
töötaja põeb skisofreeniat, oleks vaid alla 20% nõus 
teda palkama. Depressiooni ja ärevushäirete puhul 
on tööandjad mõneti leebemad – ligi 40% oleksid 
valmis nende häiretega töötajale tööd pakkuma.  
Valearusaamadel on aga ka teine pool – see, 

mida psüühikahäirega inimene ise 
tunneb ja mille tõttu ta võib-ol-
la ei julgegi töö otsimist alustada. 
Hirm, et nagunii mind keegi tööle 
ei taha (eriti, kui haiguse tõttu on 
töötamises tekkinud pikem paus), 
on üsna laialt levinud. Tööle mi-
nemist takistab mõnikord ka arva-

mus, et kui inimesele on määratud töövõimetus-
pension, jääb ta tööl käies sellest ilma. Tegelikult 
on aga tööl käimine psüühikahäirega inimestele 
niisama vajalik ja loomulik kui kõigile teistele 
ning lisaks lubavad kehtivad seadused saada nii 
palka kui ka töövõimetuspensioni. 

Nii nagu tervete inimeste puhul, ei ole ka psüü-
hikahäirega inimese jaoks töötamine oluline mit-
te ainult raha teenimise pärast. Tööl käimisel on 
peale raha veel palju kasutegureid ning võib isegi 
öelda, et psüühikahäirega inimeste jaoks on nende 
haigust arvestades tööl käimise kasu omamoodi 
suuremgi. Nimelt on mitmed uuringud välja too-
nud, et tööl käivad psüühikahäirega inimesed 
vajavad haiglaravi (mõnel juhul ka ravimeid) 
oma haiguse kontrolli all hoidmiseks harvem 
ning neil esineb vähem haiguse sümptomeid ja 
ägenemisi kui tööl mittekäivatel  inimestel. See-
ga võib öelda, et tööl käimine, vastupidi levinud 
arvamusele, mitte ei halvenda haiguse kulgu ja 
prognoosi, vaid aitab haigusega hoopis paremini 
toime tulla. See ei kehti ainult kergemate häirete, 
nagu näiteks kerge depressioon või ärevushäire, 
vaid ka skisofreenia kohta. Lisaks annab tööta-
mine inimese elule struktuuri ja tähenduse ning 
võimaluse olla ühiskonnale vajalik ja kasulik. 

Psüühikahäire ja töötamine 
MÜÜDID ja TEGELIKKUS 

TEKST MONIKA RAND

TÖÖHÕIVE
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See kõik tugevdab inimese identiteeti ja paran-
dab tema sotsiaalset staatust, mis omakorda aitab 
ka tervist stabiilsemana hoida.  

Kindlasti ei saa öelda, et kõik psüühikahäirega 
inimesed suudavad tööl käia. Häireid on erine-
vaid ning mõnel juhul võib haiguse kulg olla nii 
raske, et tööl käimiseks tõesti energiat ei jätku. 
Kuid enamikel juhtudel on inimene siiski või-
meline töötama – küsimus on eelkõige tema 
enda soovis, töökoha sobivuses ning töökesk-
konna ja tööaja kohandustes. Mõni töötab 
edukalt täiskoormusega, paljudele sobib osaline 
tööaeg ning mõne jaoks on paras tund või paar 
nädalas. 

Kuigi eespool sai mainitud, et kahjuks on suhte-
liselt vähesed tööandjad valmis psüühikahäirega 
inimest palkama, on need, kes seda siiski teinud 
on, saanud enamasti positiivse kogemuse. Nad on 
leidnud, et psüühikahäirega inimeste puhul on 
tööjõu voolavus väiksem, ka töötajate lojaalsus 
ja motiveeritus on üldiselt väga head. Samuti on 
kogetud, et mõistev suhtumine psüühikahäirega 
töötaja(te)sse tööandja poolt mõjub hästi kogu 
töökollektiivi sisekliimale. Mõnikord arvatakse, 
et psüühikahäirega inimesi palkavad vaid väga 
altruistliku loomuga tööandjad. Kahtlemata on 
sotsiaalse ettevõtluse areng ja puuetega inimeste 
kaasamine tööellu tänapäeva arenenud ühiskon-
na märksõnad, kuid teiselt poolt ei tasu ka arva-
ta, et tööandja palkaks kedagi lihtsalt heast sü-
damest. Psüühikahäirega inimene võetakse tööle 
ikkagi tema oskuste ja töökohale sobivuse tõttu, 
mitte lihtsalt selleks, et olla hea. 

Nii haigestunud inimene kui ka tööandjad tun-
nevad sageli huvi selle vastu, millal üldse on õige 
aeg tööle asumise või tööle naasmise peale mõelda. 

Kõige suuremat rolli mängib ikkagi inimese 
enda seesmine valmisolek ja motiveeritus tööle 
minna. See ongi tavaliselt kõige kindlam märk, 
et tõepoolest ollakse valmis tööle minema. Kind-
lasti peab ka tervislik seisund olema nii palju sta-
biliseerunud, et haigussümptomid enam olulisel 
määral töötamist ei sega. See võib tähendada nii 
seda, et ravimitega on sümptomid saadud täiesti 
kontrolli alla või ka seda, et inimene lihtsalt os-
kab oma sümptomitega nii toime tulla, et tema 
igapäevased tegemised ei ole oluliselt häiritud. 
Muidugi tuleb kasuks, kui on olemas võrgustik, 
kes tööle asumist toetab – olgu selleks siis pere, 
sõbrad, tugiisik, sotsiaaltöötaja, raviarst või psüh-
holoog. Kogemused on aga näidanud, et isegi kui 
on olemas sobiv töökoht ja toetav tugivõrgustik, 
ei tule seesmise valmisoleku puudumisel tööle 
minekust siiski midagi välja või jääb töökogemus 
väga lühiajaliseks. 

Eelöeldu ei tähenda, et psüühikahäirega inimeste 
tööle saamist ja töökoha hoidmist ei ole väljast-
poolt vaja toetada. Ka Eestis on olemas mitmeid 
tugiteenuseid, mis tööotsingutel ja töötamisel 
aidata võivad, nagu näiteks töötamise toetamise 
teenus ja kaitstud töökohad. Paljudes rehabili-
tatsiooniasutustes on läbi viidud ka spetsiaalseid 
programme. Nende teenuste ja programmide 
käigus õpetatakse mitmesuguseid töö otsimise-
ga seotud praktilisi oskusi – alates sellest, kuidas 
koostada CV-d kuni suhtlemisoskuste treenin-
guni. Alati ei pea aga inimene enne tööleasumist 
mingit nn eriprogrammi läbima. Mõnikord pii-
sab ka sellest, kui kõrval on kas või üks inimene, 
kes julgustab, toetab ja aitab tööleminekuga seo-
tud hirme vähendada. 

Kindlasti on vajalik ka tööandjate koolitamine 
psüühikahäirete osas. Nii uuringud kui ka prak-

TÖÖHÕIVE
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tika kinnitavad, et ainuüksi kokkupuude psüü-
hikahäirega inimestega ei ole piisav selleks, et 
tööandja mõistaks erivajadust ja oskaks sellega 
arvestada. Vajalikud teadmised annab ikkagi 
põhjalik koolitus. Tööandjate ja ka teiste oma 
töös psüühikahäirega kokku puutuvate spetsia-
listide koolitamisega on mitu aastat tegelenud 
Tallinna Vaimse Tervise Keskus. Üks aspekt, 
millest koolitustel räägitakse, on töökeskkonna 
kohandused. Füüsilise puudega inimeste puhul 
töökohal kohanduste tegemise vajadus ei tundu 
enam ammu kellelegi imelik. Tegelikult piisab 
ka psüühikahäirete puhul sageli vaid üsna väi-
kestest kohandustest, et töötaja ennast paremi-
ni tunneks ja tema töö tõhusam oleks. Paljudel 
psüühikahäirega inimestel on aeg-ajalt raskusi 
keskendumisega ning nad on füüsiliste ja sot-
siaalsete keskkonnategurite suhtes tundlikumad. 
Seda kõike ei ole raske arvesse võtta ning näiteks 
avatud kontoriruumis eraldada töökoht sirmiga, 
reguleerida valgustust ja püüda vähendada müra, 
koostada selged kirjalikud tööjuhised, lubada 
võimalusel kodus töötada jne. Keerulisem on 
olukord paindliku tööajaga. Praegu ei ole kahjuks 
väga palju võimalusi töötada osalise koormusega, 
kuid just see oleks üks väga oluline edasiminek 
psüühikahäirega inimeste kaasamisel. 

Väga tähtis ja inimesi sageli muretsema panev 
küsimus on see, kas tööandjal on õigus teada 
töötaja haigusest või kas oma haigusest peaks 
rääkima. Ühest vastust siin ei ole, sest iga inime-
ne ja ka iga tööandja on erinev. Kindel on see, 
et mingit seadusest tulenevat kohustust töötajal 

oma haigusest rääkida ei ole. Ülejäänu sõltub ini-
mese enda soovist. Meeles tasub pidada, et tegu 
on ikkagi töösuhtega ning tööandjat huvitab eel-
kõige see, et töötaja teeks oma tööd hästi. Teisest 
küljest võib rääkimisel olla mõnikord ka plusse – 
kui tööandja on oma töötaja seisundist teadlik ja 
seda mõistab, oskab ta paremini inimese vajadusi 
arvestada ja töökeskkonnas kohandusi teha. 

             Mis on oluline? 

 Inimese enda seesmine valmisolek 
tööle asuda

 Stabiilne tervis – häirivate sümptomite 
kadumine või oskus sümptomitega toime 
tulla

 Tööandjate teadlikkuse tõstmine 
psüühikahäirest ja oma võimalustest 
psüühikahäirega töötajat toetada 

 Töökeskkonna kohandused ja 
paindlikumad töökohad, eelkõige osalise 
ajaga töö

TÖÖHÕIVE
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Nägemispuudega noorte tööturule 
sisenemist mõjutavad tegurid

TEKST LEA KÕRE

TÖÖHÕIVE

Nägemispuudega ini-
meste tööhõive on 
ülemaailmne prob-
leem, millele pole veel 

häid lahendusi leitud. Soovist mõis-
ta ja võimalikult terviklikult kirjel-
dada, millised selgemini esiletulevad tegurid mõ-
jutavad nägemispuudega noorte kutsealase identi-
teedi kujunemist ning siirdumist koolist tööturule, 
valmis 2013. aasta mais nägemispuudega noorte ja 
valdkonnas töötavate spetsialistide kogemusi ning 
varasemat teooriat ühendav kvalitatiivne uurimis-
töö, mille põhjal on valminud käesolev artikkel. 

Kaasaegne puude käsitlus määratleb puude kui 
tervisetingimuste ja taustategurite, milleks on 
keskkonnatingimused ja isiksusomadused, koos-
mõju. Nägemispuudel on erinevad raskusastmed, 
kahjustatud võivad olla erinevad nägemisfunkt-
sioonid. Soomes oli 2010. aasta nägemispuuetega 
inimeste registri (Ojamo 2010) andmetel 11% li-
saks diabeet, 5% liikumispuue, 5% kuulmispuue, 

2% vaimupuue. Teisi puudeid oli 
vähem. 1. jaanuari 2010. aasta sei-
suga oli autori arvutuste kohaselt 
Eestis ligikaudu 6150 nägemis-
puudega inimest.

Abi unistuste realiseerimiseks

Nägemispuudega seotud teguritena tõid uurita-
vad enim välja sõltuvuse sellest, milline on nä-
gemisjäägi suurus, nägemise kaotamise ea, kui 
pikk on nägemispuude tekkimisest möödunud 
aeg, milline on üldine elukogemus, kas on olemas 
elukogemus nägijana ja selle, milline on tervis. 
Ajaperioodidel, mis on eriti seotud nägemispuu-
de teadvustamisega, mängivad suurt rolli emot-
sionaalsed tegurid: raskete tunnetega toimetulek, 
enda mõistmise ulatus nägemispuude ja eakaas-
lastega võrdluse kontekstis, valmisolek avalikult 
kasutada nägemispuudega inimestele mõeldud 
abivahendeid, usu olemasolu „normaalse“ elu 
võimalikkusesse pimedana jms.
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Suuremate nägemispuudest tingitud takistustena 
toodi enim esile järgmised aspektid: kusagile mi-
nemine / tulemine nii sise- kui ka väliskeskkon-
nas on keeruline; kerge ohtu sattumine liikumises 
ja liikluses; pidevalt muutuvad keskkonnaolud, 
millega tuleb taas ja taas kohaneda; täita saab 
valitud tööülesandeid; töökoha leidmisel tuleb 
praktiliselt keskenduda ainult nägemispuudele; 
püsiv abivajadus väikeste praktiliste asjade kor-
raldamisel; suurem aja- ja energiakulu erinevate 
(eriti teatavat kiirust nõudvate) tegevuste soorita-
miseks kui nägijatel. Ekspertide arvates  on väga 
vähe neid nägemispuudega noori, kes ilma iga-
suguse lisaabita saavad oma tööalaseid unistusi 
realiseerida ja integreeruda avatud tööturule.

Isikuomadused kui toimetuleku alusmaterjal

Kõik uuritavad tõid korduvalt esile isikuomaduste 
mõju: sõltuvus sellest, kuivõrd suur on tahtejõud, 
aktiivsus, ettevõtlikkus, julgus, eneseteadlikkus, 
enesekindlus, eneseusk, enesetõhususe tunne; 
milline on võimekus; kui head on sotsiaalsed 
oskused; milline on nii puudespetsiifi line kui ka 
üldine kompetentsus; kuivõrd positiivne ja adek-
vaatne on suhtumine endasse (eelkõige kui ini-
mene, mitte pime) ja teistesse; kas on/ei ole kind-
lad eelarvamused või eeskujud, mis kujunenud 
enda ja/või teiste nägemispuudega noorte eba-
õnnestunud/õnnestunud tööturule sisenemise 
kogemuste põhjal. Nägemispuudega noored vaja-
vad julgustamist otsuste langetamisel ning adek-
vaatset tagasisidet. Tänases edule orienteeritud 
ühiskonnas võib juhtuda, et tagasihoidlikumate 
võimete ja isikuomadustega, passiivsemad ning 
väiksema läbilöögivõime ja võimalustega noored 
jäävad ilma ülemineku toetamise süsteemse kor-
raldamiseta haridus-, sotsiaal- ning tööhõivesüs-
teemist pärast üldhariduskooli lõpetamist välja ja 

abisüsteemis märkamata, nagu kinnitavad Kam-
moneni (2005) uurimistulemused Soomes. 

Ülehoolitsus või probleemi eitus?

Käesolev uurimus kinnitas teiste isikute perso-
naalse toetuse olemasolu suurt tähtsust nägemis-
puudega inimestele mitte ainult noores eas iden-
titeedi kujunemisel, vaid igal elu- ja toimetuleku 
etapil, sh tööl. Oluliste toetajatena lähivõrgus-
tikust toodi välja oma pere (lapsed ja abikaasa), 
päritolupere (vanemad, õed-vennad), sugulased, 
sõbrad, teised sarnase kogemusega inimesed, 
koolikaaslased, erinevad spetsialistid. Kõik uu-
ritavad juhtisid tähelepanu ka kahele ohuteguri-
le. Üheks on vanemate ja teiste lähedaste ülisuur 
koormus nägemispuudega laste ja noorte toeta-
misel, seejuures suur sõltuvus pere elukohast, 
selle piirkonna võimalustest, pere toimetulekust 
ja suutlikkusest pakkuda majanduslikku ja üldist 
kindlustunnet; teiseks vanemate isiksuslikud eri-
nevused emotsionaalsel toimetulekul lapse nä-
gemispuudega, millest sõltub edasine toetamise 
strateegia. Ühed vanemad on ülehoolitsevad, tei-
sed aga püüavad elada nii, nagu nende peres po-
lekski nägemispuudega last. Noored ise soovivad 
midagi vahepealset. Täiskasvanud abistaja vajab 
arusaamist ja oskust hinnata, millal pealtvaataja 
olla ning millal sekkuda nägemispuudega lapse ja 
noore ellu, vältides ülehoolitsemist. Kuna Eestis 
on toetuse põhiraskus perel, siis vajavad igakülg-
selt toetust ka pereliikmed, et nemad jaksaksid ja 
oskaksid kaaluda koos tugispetsialistidega pari-
maid toetusvõimalusi lapse parimaid huve ning 
arengut silmas pidades, mille põhjal otsuseid 
teha. 
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Isiklik abistaja kui teenuseosutajate vaheline 
toimiv lüli

Nägemispuudega elamiseks on vajalik mitmete 
erioskuste õppimine, kohandatud õpi- ja töökesk-
kond, tugiisik, isiklik abistaja, tugiteenused ning 
abivahendid, mille kättesaadavus ja tehniline 
kvaliteet on võrreldes viie või kümne aasta taguse 
ajaga uuritavate sõnul oluliselt paranenud, kuid 
selles on siiski veel palju takistusi. Piiravad vähe-
sed rahalised ressursid; noorte teadmised sellest, 
milliseid õigusi ja toetusmeetmeid neil oleks või-
malik kasutada, erinevad üsna palju; teenused on 
väljaspool nägemispuuetega inimeste endi orga-
nisatsioonide süsteemi nägemispuudega inimes-
tele praktiliselt kohandamata; piirkonniti erineb 
teenuste kättesaadavus; need on killustunud eri-
nevate ametkondade vahel; informatsioon (eriti 
muukeelsetel) on teenuste kohta raskesti kät-
tesaadav; suures infohulgas orienteerumine ja 
pimedana vajalikuni jõudmine on keeruline (ei 
teata, kust midagi on võimalik taotleda); erine-
vate teenuseosutajate vahel puudub toimiv lüli. 
Selleks peaks olema nägemispuudega inimese 
kõrval isiklik abistaja, kuid kuna tunde antakse 
neile väga vähe ja tegemist pole professionaalse 
abistajaga, sõltub suuresti abistaja enda teadlik-
kusest ning tema isikust, kas nooreni jõuab kogu 
olemasolev abi, mis on loodud, või mitte. Seega 
toetab käesolev uurimistöö Kammoneni (2005) 
Soome uurimust, kust selgus, et nägemispuude-
ga noore abilisel on väga suur roll. Eriti tähtis on 
tema tase ja omavahelise koostöö sobivus, mille 
suhtes on noored eriti kriitilised. Nad soovivad 
vaid, et neid vajalikul määral toetatakse, kuid ei 
hoitaks kui väikeseid lapsi. 

Nägemispuudega inimese valikud: massöör või 
harjavalmistaja?

Nägemispuudega noorte võimalused head ha-
ridust omandada on viimastel aastatel oluliselt 
paranenud. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus ko-
hustab koole riiklike õppekavade kaudu  noori 
ette valmistama tööturule sisenemiseks. Kõrgha-
riduse omandamist toetatakse üha enam mitmete 
ülikoolide pakutud tugiprogrammidega. Samas 
nimetati palju kitsaskohti, mis on seotud karjää-
ri planeerimise tõhususega: karjääriplaneerimise 
süsteem puuete kontekstis praktiliselt puudub; 
spetsiaalset pimedatele mõeldud karjääriplanee-
rimise metoodikat, kus on üldine ühendatud nä-
gemispuudespetsiifi liste ja tervise aspektidega, 
Eestis teadaolevalt ei ole; üksikud lühiajalised 
karjäärinõustamised ei arvesta nägemispuudega; 
kutsevalikul ei osata välja mõelda, mis amet see 
on, mida pimedana või vähese nägemisjäägiga 
üldse reaalselt teha saab. Ainsana pakutakse en-
nast tõestanud massööri ametit ja nii õpivad seda 
ka need, kellel selleks ametiks tegelikult sobivus 
puudub. 

Töökoha või inimese kohandamine?

Nägemispuudega vastanute kogemuste põhjal 
tulevad vähene konkurentsivõime ja reaalsed ta-
kistused tööturul ette ühel hetkel ka neil, kel on 
suur tahtejõud ning sooritusvõime. Uurimistöös 
juhiti tähelepanu, et ka eriharidust omaval nä-
gemispuudega noorel spetsialistil on üsna ras-
ke siseneda avatud tööturule. See võib tulene-
da kartusest, et pimeda töötajaga on liiga palju 
sehkendamist, et tööturul kõik sujuma hakkaks. 
Kuna puuduvad ressursid ja tugispetsialistid, kes 
hakkaksid konkreetset töökohta, mis nägemis-
puudega inimesele sobiks (keskkond, tööaeg, 
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professionaalne toetus jm), looma, siis kohandub 
või püütakse kohandada pigem inimest, minnes 
niiviisi lihtsama vastupanu teed. Ka hea haridu-
se omandanud nägemispuudega noored tulevad 
pigem tugisüsteemi tagasi ja õpivad endale ele-
mentaarse sissetuleku tagamiseks massööriks, 
sest vaid see võimaldab konkureerida teistega 
võrdselt avatud tööturul. Nägemispuuetega ini-
meste süsteemis, millele langeb rehabilitatsiooni, 
kutseõppe ja tööhõive korraldamise põhiraskus 
ja kus olemas kogemused puudest, kuid samas 
vähe rahalist ning isikulist korraldavat ressurssi, 
on võimalik end küll tööalaselt realiseerida, kuid 
see on väga tagasihoidlikult tasustatud. See toe-
tab Nagle (2001) uurimistulemusi USA-s, mille 
põhjal ei vii vastavate pädevuste ja oskuste oman-
damine nägemispuudega noori järsule muutuse-
le ametialases staatuses.

Vajadus terviklikul lähenemisel põhineva süs-
teemi järele

Uurimistöös on kirjeldatud ka mitmeid reha-
bilitatsiooniprogramme, mis on reaalselt ühes 
või teises riigis (sh Eestis) kasutusel või arenda-
misjärgus ja mille lõppeesmärgiks on toetada 

nägemispuudega noorte tööturule sisenemist. 
Rehabilitatsiooniprotsess peab sisaldama nii 
puudespetsiifi list esmatasandi kui ka kutsealast 
rehabilitatsiooni, samuti kutseõpet, kuid see ter-
viklikul lähenemisel põhinev süsteem on Eestis 
alles loomisel. Nägemispuudega uuritavad rõhu-
tasid vajadust arvestada töövaldkonna arendami-
sel asjaoluga, et töövõimekuse hindamine oleks 
kohandatud nägemispuudele. Arutleda tuleb au-
tori arvates seejuures ka selle üle, mil määral nä-
gemispuudega töötamine ja enda erinevate elu-
valdkondade vahel jagamine tähendab pingutust 
ning pidevat ülekoormust, mõjutades tervist ja 
lisapuuete tekkimist. Seetõttu ei tohi alahinnata 
neid, kes otsustavad pere, koduste tööde, spordi 
või muude hobidega tegelemise kasuks, et oma 
tervist säästa.

TÖÖHÕIVE

Hoia end kursis TPIK tegemistega
facebook.com/tallinnakoda
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Margit Härma on tuntud ettevõtja, 
kohviku MAMO, kus pakutakse 
maitsvat ja tervislikku toitu, oma-
nik. Meie palume Margitil jagada 

hoopis oma kogemusi ning mõtted tööandjana, 
kelle ettevõte pakub tööd ka osalise töövõimega ja 
puuetega inimestele.

Viimasel ajal on hakatud roh-
kem rääkima puuetega inimes-
te tööhõivest. Kuidas Teie, kes 
olete puuetega inimestele tööd 
pakkunud, näete seda sihtrüh-
ma tööturul? 

Hea mõte, et puuetega inimeste 
tööhõivega on hakatud tõsise-
malt tegelema. Olen elus kohtu-
nud puuetega inimestega, näen, 
et kui nad ei saa oma võimetele 
vastavalt töötada, takistab see 
neil elamast täisväärtuslikku elu 
ja nad ei tunne end võrdsena 
teistega. Ainuüksi juba selle pä-
rast peame tegelema puuetega 
inimeste tööhõive edendamisega. Tuleb inim-
likult ning hästi adekvaatselt hinnata inimese 
võimeid ja leida vastav töö – võib-olla talle so-
bib osaajaga töö või tahab ta teha täiskohaga 
tööd, tuleb hinnata ta võimeid ja oskusi.  Neid 
kohti, kuhu osalise töövõimega inimesega sobi-
vad, on ju olemas. Puudega inimene võib  töö-
tada vastavalt oma võimetele seal, kus ta end 
vajalikuna tunneb – kas või lasteaias abilisena, 

kes aitab õues lapsi vaadata, või öövahina – ikka  
vastavalt oma võimetele. Meil on tööjõukulud 
väga-väga kõrged, tööandjale on tähtis, et talle 
jääks võimalus palgata erivajadusega inimest tin-
gimustel, et ta ei peaks panema ettevõtet halba 
olukorda. 

Ma ei saa öelda, et puudega 
inimesed on tervikuna kuida-
gi vähem tublid, samas mõnes 
kohas võib neil olla raskem 
mõnes suhtes, aga mõnes osas 
on nad jälle tublimad, kui nn 
täistöövõimega inimesed.

Mina olen tööandjana leidnud 
lisaväärtuse, mida puudega ini-
mesed toovad organisatsiooni.

Kuidas oled oma ettevõttes ra-
kendanud erivajadusega töö-
tajaid?

Näiteks meil töötab kuulmis-
puudega inimene, kelle töö 

nõuab telefoniga rääkimist – see on tema jaoks 
takistuseks. Me oleme lahendanud selle nii, et 
keegi teine teeb selle lõigu tööst. Õige tööjaotu-
sega saab siin palju ära teha.

Või teine näide – meil töötab arengupuudega ini-
mene, kes särab tööl nagu päike, aga mõnikord 
võib ta unustada väga olulised ülesanded. Siis me 
oleme tema jaoks teinud silte, joonistanud plaka-

MARGIT HÄRMA:
„Olen tööandjana leidnud lisaväärtuse, mida 
puudega inimesed toovad organisatsiooni.“

TEKST KÜLLI URB FOTOD ARON URB

Poliitikud ja tööandjad 
kurdavad tihti, et töö 

efektiivsus ei jõua järgi 
palkade tõusule. Kuigipalju 
saab teha innovatsiooni, töö 
automatiseerimisega, aga ka 
suhtumise muutumisega saab 

palju ära teha.

TÖÖHÕIVE
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Puudega inimene 
töökollektiivis on nagu 
sotsiaalse närvi trenn. 
See on koolitus, 
kuhu me kõiki 
töötajaid korraga 
muidu ei saaks saata.

teid, mis on talle abiks. Teised töötajad adapteeru-
vad, nii saame hakkama. Tööd on võimalik kor-
raldada nii, et puudega inimese erivajadustega on 
arvestatud, töö sujuvus tagatud ja kliendid rahul.

Mõnikord on puudega inimesed väga üksikud, 
aga tööl tekivad suhted nagu iseenesest. Meie ette-
võttes on väga erinev seltskond: on pensioniealisi, 
väga noori, välismaalasi, kes ei oska keelt, inimesi, 
kellel on puue…

Miks tööandja peaks võtma tööle puudega 
inimese?

Kui ta suudab palgata osalise töövõimega ini-
mese, suurendab see kindalasti teiste töötaja-
te empaatiavõimet, soovi pingutada ühise asja 
nimel. Ka töörahu suureneb, inimesed võrdle-
vad end ja näevad, kui hästi neil tegelikult on. 
Positiivne suhtumine organisatsioonis kasvab. 
Puudega inimene töökollektiivis on nagu sotsiaalse 
närvi trenn. See on koolitus, kuhu me kõiki tööta-

TÖÖHÕIVE
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jaid korraga muidu ei saaks saata. Mina näen seda 
sellisena.

Mis motiveeriks tööandjaid erivajadusega ini-
mest tööle võtma?

Kõige olulisem, et süsteemis ei oleks tõkkeid. Toon 
näite natuke teisest valdkonnast.Võtsime tööle 
vanglast vabanenud noormehe. Ta oli lastekodu-
laps, sattunud kunagi halba seltskonda ja mõiste-
tudki vangi varavastaste kuritegude pärast. Meie 
fi rmas töötades pingutas ta väga, oli avatud ja 
püüdlik töötaja. Ühel hetkel ta mõistis, et ükskõik 
kui palju ta püüab, on  kohtutäiturite nõuded nii 
suured, et lootust pole. Kuus kohtutäiturit tegele-
sid temalt raha kättesaamisega. Noormees lihtsat 
põgenes ühel hetkel nende eest. Kas see, et ta hak-
kab tööle mustal turul, kus teda kindlasti hakatak-
se ära kasutama, on parem lahendus? Miks me ei 
anna inimesele võimalust tõusta!?

Kindlasti on väga oluline roll erivajadustega ini-
meste tööle võtmisel tugiisikul.  Tema on see, kes 
mõistab erivajadusega inimest, ning on kontaks-
tiks tööandja, töökollektiivi ja puudega inimese 
vahel.

Meie fi rmapeol oli kurdil inimesel võimalik saa-
da viipekeele tõlgi abi. Õppisime koos valmistama 
sushi´t ja selleks, et tõlk, kes ei olnud meie fi rmast, 
saaks ka koos meiega einestada, otsustasid inime-
sed kiirelt teha korjanduse. See on väike asi, aga 
seob meeskonda, selle mõju on aastatepikkune.

Poliitukud ja tööandjat kurdavad tihti, et töö efek-
tiivsus ei jõua järgi palkade tõusule. Kuigipalju 
saab teha innovatsiooni, töö automatiseerimise-
ga, aga ka suhtumise muutumisega saab palju ära 
teha.

Kuidas erivajadustega inimesed Teie fi rma leidsid?

Töötukassa kaudu oleme otsinud töötajaid lihtsa-
matele töödele. Kord tuli üks kurt tüdruk julgus-
tama oma sõbratari. Talle hakkas töö meeldima – 
töötab siiani meil ja on väga hea töötaja.

Mis võiks veel tööandjaid motiveerida?

Praegu kehtiv sotsiaalmaksusoodustus on oluline, 
aga soodustus ei peaks olema ainult miinimumpalga 
ulatuses – nii soodustaksime karjääris edenemist.
Kindlasti on oluline töökohtade kohandamine. 
Meil ei ole tööl liikumispuudega inimest, seega ei 
ole kogemust, millised väljakutsed siis oleksid, ja 
nagu juba rõhutasin, on tugiisik väga oluline abi.

Ka pehmemaid meetmeid tuleb kasutada: korral-
dada kampaaniaid, mitmesuguseid üritusi. Mina 
olen turundusinimene ja näen siin mitmeid või-
malusi, kuidas tööandjat, kes võtab puudega ini-
mese tööle, tunnustada. Hea eeskujuga teeb palju 
ära. Eeskuju võimaldab teema nähtavaks teha, sest 
vähesed inimesed mõtlevad selle peale. Näiteks  
kampaania „Töötame koos“ tunnusmärgi, mis on 
mõeldud esile tooma tööandjaid, kes annavad 
tööd puuetega inimestele, saamine peaks olema 
võimalikult bürokraatiavaba. Ka tööandjad võivad 
oma kogemusi jagada, teen seda isegi meeleldi. 

Ettevõtja ei ole sotsiaaltöötaja. Selles valdkonnas 
on ta nagu puudega, tema on tugev muus. Seetõt-
tu tuleks toetuste, ka näiteks tugiisiku taotlemine 
teha konkreetsemaks ja selgemaks. Promootorid 
ei ole tavaliselt tugevad bürokraatias; väiksemates 
ettevõtetes ei ole assistente, kes taotlusi edasi-taga-
si juhtumikorraldajatele saadaks, kuni taotlus akt-
septeeritakse. Abi peab olema kiire, tõhus ja tule-
muslik, et erivajadusega töötaja ei kaotaks lootust 
ning tööandja ei lööks käega. 

TÖÖHÕIVE
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VABATAHTLIK TÖÖ –
 odav orjatöö või ühiskonnas väärtustatud 

võimalus karjäärialaseks arenemiseks?
TEKST SVEN KÕLLAMETS

Kui ühiskondlikult ka-
sulikul tööl on Eestis 
ajaloolistel põhjustel 
kuidagi halb maik, 

siis varasemate õpi- ja töökoge-
muste arvestamine kõlab juba olu-
liselt paremini. Euroopalik lähe-
nemine, et inimese poolt tema senise elu jooksul 
õpitu, kogetu ja tehtu omab praktilist väärtust, 
mida nii õppeasutus kui tööandja saab õppuri ja 
tulevase töötaja puhul hindamisel arvestada, vii-
tab sellele, et inimtegevus – kogemuse oma(nda)
mine – on väärtus sõltumata sellest, kas inimese-
le selle käigus maksti sotsiaalmaksuga makstus-
tatud töötasu või mitte. 

Toodetud panus – mitmekordne kasu, ühiskonna 
tegemata lisakulutused

Kuidas hinnata ühe inimese panust ühiskonda? 
Levinud viis on arvutada kokku töötegija eest 
aastas makstud sotsiaalmaks, võttes eelduseks, 
et ühiskond võidab kõige rohkem palga, sot-
siaalmaksu jm maksude kaudu riigi tegevusse ja 
tarbimisse suunatud rahast. Juba laekunud raha-
numbrit (töötasu, sotsiaal- ja tulumaks) on ala-
ti kergem kokku arvutada kui tekkimata jäänud 
kulusid (projektijuhitasuta läbi viidud üritus, ta-
suta oluline nõuanne, stabiilse aastaeelarveta ko-
danikühenduse haldamine, kellegi tasuta hool-
damine jms), kuigi mõlemad on tekkinud kellegi 

vabatahtliku või palgalise tööpa-
nuse tulemusena. Nii palgaline kui 
vabatahtlik töötaja kulutab oma 
aega, tema tegevusest jääb midagi 
järgi ja ühiskond tervikuna on eel-
duslikult seda tööpanust vajanud.

Võrgustik ja kogemuse praktili-
ne väärtus vormib spetsialisti 

Tark oskab vabatahtlikus töös näha võimalust 
omandada väärtuslikke kogemusi – seda „mis-
kit“, mis annab eelise teiste töökohale kandi-
deerijate, ärimeeste, töötajate ees, kel kogemus 
puudub. Vabatahtlik töö annab võimaluse ennast 
arendada, proovida erinevaid asju, õppida ennast 
tundma. Mis meeldib, mis ei meeldi, kuidas võt-
ta initsiatiivi, kuidas töötada meeskonnas. Näha 
maailma, inimesi ja kohti oma harjumuspärasest 
elu- ja töökeskkonnast väljaspool, saada uut hin-
gamist ja maailmanägemist, enesekindlust, ene-
seusku. 10 000 tunni reegel, mille esmakordselt 
defi neeris Florida ülikooli psühholoogiaprofes-
sor Dr. K. Anders Ericsson räägib spetsialistiks 
kujunemisest, kui asjassepuutuvaid kogemusi on 
kogunenud enam kui 10 000 tundi. Vabatahtlik 
töö võib seega anda uusi kontakte ja akumulee-
ruvaid teadmisi, mis omakorda võivad mõnes 
eluetapis vajalikeks osutuda. Vabatahtlik töö on 
alternatiiv töötuna kodus istumisele. 

VABATAHTLIK 
TÖÖ
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Kulukas pealesunnitud vabatahtlikkus ja 
osalemiskohustus ei täida eesmärki

Viimast muidugi siis, kui sellele ei pea liigselt pea-
le maksma ja oma põhivajadused on kaetud: nälg 
ei näpista, katus on peakohal, rohud on ostetud, 
üksindus ei tapa ja hiljem on kellegagi saadud ko-
gemusi jagada. Kui vabatahtlikkus tõepoolest on 
vabatahtlik ja mitte pealesunnitud paratamatus. 
Seega ei saa vabatahtlikkuseks lugeda nt lähedase 
ööpäevaringset hooldamist. Alati ei ole isegi va-
batahtlik töö mõnes kodanikuühenduses rangelt 
võttes vabatahtlik, sest märkamatult on liikmete 
hüvanguks tehtavast mittemakstud tööst saanud 
igapäevane sunnitud tegevus; millest süda ei luba 
loobuda, mis võtab juba suurema osa ajast ja mil-
le tõttu palgatöö kannatab. 

Mittetulundusühingus tehtavast vabatahtlikust 
tööst, mis ositi on projektide najal ajutiselt ta-
sustatud, võib saada pealesunnitud elustiil, mis 
takistab sisenemast avatud tööturule või elamast 
täisväärtuslikku isiklikku elu, sest on tunne, et 

puuduvad alternatiivid ja keegi teine seda tööd 
vabatahtlikult ju ei teeks. Võib tekkida tunne, et 
aastad tasutamata tööd polegi midagi andnud, 
mida avatud tööturul kasutada. Märkamata jääb, 
et 10 000 tundi mittetulundusühingus on loonud 
kogemustega spetsialisti, kel võib olla tööand-
jale midagi pakkuda, Kõrvalseisjale võib selline 
mittetulundussektori vabatahtlikkus tunduda nn 
maksude optimeerimise ja varimajandusena, sest 
vabatahtlik tasu ei saa, kuid tema kulusid kaetak-
se. Nii võib mõnelegi jääda mulje, et vabatahtlik 
töö on nendele, kes tööturul kohta ei leia.

Võimalus puhata – väärtust ja tööalast rahul-
olu loov tasakaalustatud vaba aja tegevus

Saksa teadlased uurisid oma 2011. aastal aval-
datud uurimises vabatahtlikku tööd kui väärtust 
loovat vabaajategevust, töövälist kogemust ja 
seoseid tööalase heaolu ning rahuloluga. Artiklis 
viidatakse, et vabatahtlik töö on seotud inimese 
vajadusega tunda end kompetentsena, iseseisva-
na ja osana millestki. Vabatahtlik töö peab ole-

ma defi nitsiooni järgi 
olema vabatahtlik, sest 
isegi juhul, kui mõni 
ülesanne on kohustus-
lik, säilib vabatahtlikus 
töös vabatahtlikul va-
lik. Palgatöö ülesanded 
seevastu võivad rohkem 
olla sunnitud iseloomu-
ga, isegi kui neid tehak-
se töövälisel ajal. Viida-
tes Meijman & Mulder 
1998 aasta tööle toob 
uuring välja, et inimene 
vajab pause ja palgatööst 
väljalülitumist ja seda ei 

VABATAHTLIK 
TÖÖ



28

saa harjumuspärases keskkonnas või töövälisel 
ajal tööülesandeid tehes saavutada. Sonnentag 
on varasemates töödes ära näidanud, et kui tava-
pärasest tööst suudetakse õhtul psühholoogiliselt 
eralduda [nt teha või mõelda millestki muust], 
suudetakse öösel paremini magada ja järgmisel 
päeval tööle paremini keskenduda. Paraneb suh-
tumine kaastöötajatesse ja üldine rahulolu tööga . 
2010. aastast pärinev uuring, millega uuriti Aust-
raalia hädaabi teenustes töötavate vabatahtlike 
töö-perekonna vahelisi konfl ikte, näitas olulise-
na perekonna toetust vabatahtlikule tööle, kuna 
konfl iktidel on oluline osa läbipõlemises ja stressi 
tekkes. Uuringus toodi olulisena välja, et vaba-
tahtlikus töös peab vabatahtlik leidma mõistli-
ku sobiva tasakaalu palgatöö, vabatahtliku töö ja 
perekonnaelu [sh huvitegevus ja puhkus] vahele, 
sest kui vabatahtlik keskendab liigselt suure osa 
oma ajast vabatahtlikule tööle, viib see taaskord 
stressi ja konfl iktideni. 

Lahutamatu roll tööelu ja õppetöö rikastajana

Eelnevast saab järeldada, kui oluline on mitme-
kesisus ja iseseisvus inimese täisväärtuslikus elus, 
mistõttu vabatahtlikku tööd ei tohi ühiskond pi-
dada teisejärguliseks või vähemtähtsaks osaks 
ühiskondlikus tegevuses. Oluline on, et ühiskond 
tunnustaks ja soosiks vabatahtlikku tööd. Siinko-
hal toon positiivse näitena esile ülikoole, mis soo-
sivad tudengite isetegevust ja vabatahtlikku tööd, 
lootuses, et ministeerium seda panust tulevastes 
koormusnõuetes arvesse võtab. Tehnikaülikooli 
näitel saan öelda, et mitmed head algatused on 
just haldus-tugistruktuuride, õppejõudude ja tu-
dengite vabatahtliku töö koostöös teoks saanud ja 
oluline areng ja vaheldus õppetööle toimub just 
arvukates tudengiorganisatsioonides, millel on 

ühtviisi arendav, ühendav ja motiveeriv mõju – 
ülikooli võimalus ja soov pakkuda vabatahtlikku-
se vaheldusrikkust tudengi ellu. 

Erivajadusega tudengile tähendab see muuhulgas 
võimalust osa saada ligipääsetavast ja universaal-
sest keskkonnast, mis ei loo kunstlikke takistusi 
ega eralda, vaid loob nii õppetöös kui vabataht-
likus tegevuses võimalust vahelduseks, suhtle-
miseks eneseteostuseks. Keskkond, mis on alati 
ligipääsetav ega loo kohustust osaleda sellega, et 
kellegi jaoks spetsiaalselt loodi ajutine ligipääs. 
Viimasel juhul pole siis tegu enam vabatahtlikku-
sega, vaid osalemiskohustuse tekkimisega.

VABATAHTLIK 
TÖÖ
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Teisalt ei tohi vabatahtlikkusest saada kellegi 
kohustatud põhitegevus, mis nõuab lõviosa va-
batahtliku päevast ja millega asendatakse palga 
maksmist või tagatakse olulisi kodanikuühiskonna 
funktsioone või avalikke kohustuste või teenus-
te koordineerimist, nii nagu see on juhtunud 
näiteks mitmetes puuetega inimeste kodaniku-
ühendustes või perekonna kohustusega hoolit-
seda oma abivajava liikme eest. Tudengil peab 
vabatahtlik töö õppevälise tegevusena toetama ja 
motiveerima õppetöös osalemist, hoidmaks ära 
motivatsiooni, keskendumisvõime langust ning 
väljalangemist.

Tunda sõltumatust, pidada lugu, olla lugupeetud

Hollandi teadlased uurisid pensionile siirdunud 
(65+ vanusegruppi kuuluvaid) palgalisi ja vaba-

tahtlikke töölisi ning näitasid, et hollandi pensio-
närid osalevad vabatahtlikus töös väga aktiivselt 
ja kõrgem vanus võib hästi mõjuda meeskonna 
rahulolule, osalemisele, koos õppimisele ja otsus-
tamisele. Uuringus leitakse, et vabatahtlikele on 
kõige olulisemad isiklikud motiivid – tunda end 
sõltumatuna, pidada endast lugu ja olla lugupee-
tud teiste poolt läbi töötamise või vabatahtliku 
töö (panustavate ühiskonnaliikmetena) saadava 
positsiooni ja austuse. Nii sarnanevad need vaja-
dused Mashlow vajadustepüramiidis selgitatutele. 
Sama oluline on inimesele anda (vabatahtlikuna 
või palgalisena) edasi oma kogemusi uuele põlv-
konnale ja jätta endast jälg. Seejuures pole raha 
isiklike motiivide kõrval nii oluline motiiv eel-
dusel, et Mashlow poolt kirjeldatud füsioloogi-
lised põhivajadused ja turvaunne on vanemaea-
lisel kaetud – rahaga soovitakse tagada eelkõige 

VABATAHTLIK 
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neid vajadusi. Kirjeldatud isiklikud motiivid on 
olulisemad fi nantsmotiivist, kuid raha on siiski 
Hollandi vanemaealistele olulisem kui nt sotsia-
liseerumine (soov kuuluda, suhelda, omada part-
nerit). 

Pension sõltumatuse looja ja vabatahtliku töö 
võimaldajana

Siinkohal tuleb selgelt rõhutada, et just pension 
on selleks õlekõrreks, mis veidigi loob eeldused 
puudega isiku osalemiseks vabatahtlikus töös, 
praktikas, puudest tingitud ja vabatahtlikkusega 
seotud kõrgenenud kulude katmiseks. Väga pal-
jud tugiteenused ja avalikud teenused ei ole va-
batahtliku (lepinguta) töö puhul kättesaadavad 
ja olukorras, kus elementaarne sõltumatus jm 
põhivajadused on katmata, muutuvad just pen-
sion, toetused, bürokraatia iseloom ja perekonna 
vaimne tugi nendeks elementideks, mis määra-
vad, kas puudega isikul või lähedast hooldav isikul 
on võimalik vahelduseks osaleda vabatahtlikkus 
töös, mis oma olemuselt ka tõesti vabatahtlik on. 
Kui nt ühiskondlikku ja riiklikku tuge pakutaks 
vaid eeldusel, et arvelduskonto on täiesti tühi, ei 
saa rääkida turvatundest ning soov ja võimalus 
vabatahtliku tööga tegeleda lämmatatakse eos.

Vältimatu lisandväärus tööturule kõikides 
vanusegruppides

Kokkuvõtvalt saab eelnevast järeldada, et vaba-
tahtlikul tööl on oma selge, vältimatu ja oluline 
koht ühiskonnas kõikides vanusegruppides (ka 
puuetega inimeste ja nende lähedaste hulgas), mis 
väärib ühiskonna toetust, väärtustamist ja lugupi-
damist. See peab moodustama mõistliku osa ini-
mese elust ja peab olema loomulik täiendus pal-
gatööle, et saaks piisavalt igapäevarutiinist välja. 
Kohustuseks muutunud töö ei ole vabatahtlik töö, 
kuid iga töö võib anda inimesele eelise tööturul ja 

viia ta lähemale ihaldatud 10 000 kogemusetunni 
piirile. Artikli autor on ise vabatahtlikuna oman-
danud väärtuslikke kogemusi ja teadmisi, mida 
on palgatöös ja tööturul rakendanud ning näinud 
kõrvalt vabatahtliku töö osa spetsialistiks kujune-
misel nii mittetulundussektoris, kõrghariduses kui 
kodanikuühiskonnas tervikuna. 

Bürokraatia vabatahtliku töö piirajana

Paraku on ühiskonnas suundumusi luua reegleid, 
mis vabatahtlikkust ei soodusta või seda liigse bü-
rokraatia tõttu isegi piiravad ning siin on mõtte-
koht aru saada vabatahtlikkuse rollist töö ja elu 
olulise mitmekesistajana. Erivajadusega ja eriva-
jaduseta osale ühiskonnast soovib autor töövõi-
me hindamise reformi seisukohalt võimet näha 
erivajaduseta ja erivajadusega inimest (alustades 
iseendast) väärtusliku vabatahtlikkuna, keda pole 
mõistlik pensioni äravõtmisega ja bürokraatlike 
takistustega alatasa hirmutades eemale tõugata 
vabatahtlikkust ja palgatööst. Teiste vajadustele 
on inimene võimeline mõtlema siis, kui oma põ-
hivajadused, sõltumatus ja turvatunne on kaetud. 
Spetsialistidena ja vabatahtlikena peavad erivaja-
dusega inimesed välja murdma invaühingutest ja 
kasutama võimalusi vabatahtlikkuseks ka väljas-
pool invaühendusi. Ehk julgeb varsti ka erivajadu-
sega inimene rohkem mõelda endast kui vabataht-
likkust ja näha selle arendavat jõudu. Näha endas 
peituvaid täisväärtuslikke ressursse. Ülikoolides 
juba julgeb ja näeb, sedamööda kuidas rakenda-
takse universaalset disaini ja bürokraatiavabamaid 
stipendiume. Kas ka mujal ühiskonnas?

Mida eelnevast, vabatahtliku töö rollist ja 
olemusest järeldab lugeja, on lugeja otsustada.

VABATAHTLIK 
TÖÖ

Fotod: Simulatsioon algajale õppijale (TTÜ 
esmakursuslased), MTÜ Pane oma meeled proovile
(www.facebook.com/ChallengeYourSenses ) 
Autor Taimar Toomla
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Paljudele liikumispuuetega inimestele 
on Haapsalu Neuroloogiline Rehabi-
litatsioonikeskus (HNRK) omamoodi 
kohtumispaik, kus üle Eesti ratastooli-

kad, nagu nad end ise nimetavad, saavad kokku 
sõpradega üle Eesti. Muidugi pole HNRKi peami-
ne eesmärk pakkuda liikumispuuetega inimestele 
sotsialiseerumisvõimalust, vaid tegemist on tõsise 
raviasutusega, mis omas vallas parim kompetent-
sikeskus Eestis. 

Alates 2013 jaanuarist töötab keskuses esimene 
seljaajukahjustustega inimeste kogemusnõustaja. 
Kohtusime kogemusnõustaja Mihkel Saksingu-
ga tema puhkuse esimesel päeval Tallinna Puue-
tega Inimeste Tegevuskeskuses, et uurida, mida 
kujutab endast töö seljaaju kahjustustega inimes-
te  kogemisnõustajana.

Külli: Olen kuulnud psühholooge ja terapeute 
ütlemas, et nende töövahendiks on nemad ise, 
kogemusnõustaja töövahendiks tema saatus. 
Oled sa sellega nõus?

Mihkel: Jah, nii ongi, seda ei saa õppida. Mõned 
on küsinud, kas olen  kuskil koolitusel käinud. 
Kuus aastat, mis ma ratastoolis olen olnud, ongi 
olnud see koolitus, millele saan oma töös tugineda.

Päris igaüks siiski kogemusnõustaja olla ei saa – 
ei piisa, et Sul on kogemus puudest. Sa pead oska-
ma inimestega suhelda, oskama kuulata ja küsida 

õigeid küsimusi. Nii palju kui mul tööpraktikat 
on olnud, olen näinud, et inimesed alguses üt-
levad, et neil ei ole ühtegi muret. Peab oskama 
nii küsida, et inimene avab end ja siis saan teda 
aidata.

Vähe on sellest, kui räägin, et saan ratastoolis 
hakkama, õpin, töötan. See ei ole nii lihtne – enne 
tuleb lahendada palju probleeme, kui trauma läbi 
teinud inimene saab minna kooli või tööle või 
elada iseseisvalt. Ei saa olla nii, et ühe päevaga 
saad teiseks inimeseks. Tean, kui raske see on. 
Olin kaks aastat täiest sõltuv vanematest. Minul 
on hästi läinud – leidsin armastuse ning kolisin 

“Elu ratastoolis on võimalik!”
Oma kogemustest räägib Mihkel Saksing

TEKST KÜLLI URB FOTOD TAUNO ASUJA

Mihkel Saksing

KOGEMUS
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vanemate juurest ära, edasi tuli töö ja muu. Kohe 
ei saa saada kellekski, isegi terve inimene mitte.

Kas sa võid rääkida veidi oma taustast, kust sa 
pärit oled jne?

Ma olen pärit Põlvamaalt, Räpinast. Kahekümne-
selt juhtus minuga õnnetus – kukkusin neljandalt 
korruselt alla. Selle tulemusena on mul viienda 
kaelalüli murd, sellest on nüüd kuus aastat. Töö-
tan HNRKs kogemusnõustajana ja kodus teen 
natuke raamatupidamistööd, mida olen õppinud. 

Kuidas sai sinust kogemusnõustaja?

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikes-
kus kuulutas välja konkursi kogemusnõustaja 
kohale. Esitasin CV, motivatsioonikirja, tegin 
läbi töövestluse ja osutusin valituks. Mul oli juba 
enne nägemus sellest tööst olemas, olin kogemus-
nõustamisest palju mõelnud ja uurinud, kuidas 
toimib see mujal. Soome puudega inimesed rää-
kisid, kui palju oli neil kasu kogemusnõustajast. 
Sealsed kogemusnõustajad kohtuvad parimal ju-
hul trauma läbi elanud inimesega intensiivpala-

tis, igal juhul nii ruttu kui võimalik. Ka siis, kui 
hakkab taastusravi, kohtutakse kogemusnõusta-
jaga ja algab igapäevaoskuste lihvimine, treening. 
Kogemusnõustaja on toeks, aitab  otsida sobivaid 
õppimis- ja töötamisvõimalusi, hobi. Kogemus-
nõustaja teab seda, mida keegi teine meeskonnas 
ei saagi teada. 

Olen käinud Soomes Synapsise keskuses, kus 
kolm kogemusnõustajat töötas kohapeal ja kokku 
oli neid vist kaheksa.

Kes siis ikkagi on kogemusnõustaja?

Kogemusnõustaja on ja nagu po-
legi amet, sest kogemisnõustaja 
rollis oleme aeg-ajalt ilmselt kõik. 
Näiteks kui räägid sõbraga, kellel 
on sarnane olukord, ütleme talle 
midagi head, talle kasulikku – see 
ongi kogemusnõustamine. See ei 
peagi olema palgatöö. Lihtsam on 
inimesi aidata ja inimestel sind 
usaldada, kui töötad HNRKs ning 
oled ametlikult kogemusnõustaja.

Inimeste vahel peab olema usaldus, siis saame 
vabalt rääkida. Usaldus ongi kogemusnõustami-
se alus.

Keskuses kogemusnõustajana töötades näen, kui 
oluline on eeskuju. Eeskuju aitab ja innustab ini-
mesi. Väga tähtis on leida inimesele hobi  – see 
aitab unustada argimured ja tõmbab trauma järel 
ratastooli jäänud inimese kodunt välja.

KOGEMUS
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Kuidas Sinu puhul see väljatulemise protsess 
käis, kust leidsid motivatsiooni?  Mis Sind välja 
tõmbas?

Alguses pärast õnnetust mõtlesin, et hakkan 
kohe kõndima. Siis selgus, et ega see ikka nii kin-
del ka ei ole, ja siis hakkasin 
treenima neid oskusi, mis 
aitasid iseseisvalt hakkama 
saada. Sellest hetkest, kui 
ma suutsin end ise riidesse 
panna ja voodist ratastoo-
li ronida, oli mulle selge, et 
ma vanemate juurde ei jää 
– tahtsin iseseisvuda. Olin 
ju korra juba kodunt lah-
kunud. Pealegi on vanemad 
juba eakad ja neil oleks mi-
nuga raske olnud. 

Minu pingutused on kand-
nud vilja. Ma ei tunne, et 
mul praegu väga millestki 
puudus oleks. Mul on oma 
kodu, toetav kaaslane, saan 
ise autot juhtida, mis annab 
palju vabadust – olen  rahul.

Mind ärritavad inimesed, 
kes kurdavad, et pension 
väike ja ei saa midagi teha. 
Otsitakse põhjuseid, miks 
mitte teha asju. See ei meel-
di mulle. Kodunt välja koli-
des ei olnud mul ka muud kui ainult pension. Ma 
ei mõelnud selle peale, et mul ei ole raha, lihtsalt 
tegin neid asju, mida ma tegema pidin, vastavalt 
võimalustele. Kui sul on tahet ja julgust asju proo-
vida, ei ole miski võimatu. Kui sul endal tahet ei 

ole, ei saa sind keegi aidata, ka mina kogemus-
nõustajana ei saa aidata. Ma saan julgustada ja 
olla eeskujuks. Vähemalt pooltel, keda olen nõus-
tanud, on tekkinud huvi kooli minna või töötada. 
Nad soovivad iseseisvalt hakkama saada ega ütle, 
et elu ratastoolis pole elu.

Inimestele tuleb anda või-
malus end üles leida ja tege-
leda oma hobiga, siis kasvab 
nendes motivatsioon teha 
kõike muud. Sellel teemal 
võiksin rääkida lõputult.

Räägime veel nõustamis-
tööst, millised on olnud 
väljakutsed?

Inimeste lood on nii erine-
vad, igal inimesel on erinev 
mõtlemine.

Mõni on silmakirjalik, ei 
ütle, mida mõtleb, ei vaata 
kohtudes silmagi. Mõni ta-
hab tulla kogemusnõustaja 
juurde, et sõimata, mis ta  
propageerib, et elu ratas-
toolis on võimalik. Miks sa 
ei ütle, et hakkan kindlasti 
käima, saad terveks? Miks 
sa ei anna lootust? Sa peak-
sid olema positiivne. Ma 
olengi ju positiivne ja ma ei 

propageeri midagi. Ma olen ise näide sellest, et 
ratastoolis on võimalik elada ning olla eluga ra-
hul. Ma ei taha anda kellelegi tühje lubadusi. Ma 
ei saa ju öelda, et ära muretse, küll sa aasta pärast 
kõnnid. Ega selline mõtlemine mullegi võõras ei 

“Kogemisnõustaja on 
eelkõige eeskuju, nagu 
mudel sellest,  kuidas 

on, vaatamata sellele, et 
oled ratastoolis, võimalik 
saavutada seda, et saad 

sisukat elu elada.”

KOGEMUS
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ole – aasta läks mööda, enne kui vaatasin, et ega 
siit ei tule midagi, tuleb hakata ise pingutama, et  
toime tulla.

Kogemusnõustaja peabki olema näide sellest, et 
on võimalik hakkama saada, ja mitte ainult ju-
tustama sellest, vaid ta peab ka ise reaalselt hak-
kama saama.

Milline näeb välja Sinu töö kogemusnõustajana 
HNRK meeskonnas?

Alguses on toetav motiveeriv vestlus, kaardis-
tame probleemid ja hakkame lahendusi otsima.

Vestlus kliendiga on ainult üks osa tööst. Teen 
koostööd terapeutidega, kogu tiimiga. Vaja-
dusel lähen nõustan füsioterapeuti, näiteks, 
kuidas mõni haige saaks paremini voodist ra-
tastooli või leian mõne sama diagnoosiga pat-
siendi, kes ette näitaks, kuidas  hakkama saada.

Kes teil naispatsiente nõustab, kas oled ka 
neid nõustanud?

Jah, päris mitmeid. Naistel peaks olema 
kindlasti oma kogemusnõustaja, mis puu-
dutab seksuaalsust, eraelu. Ka osa abivahen-
deid on spetsiaalselt naistele. Ma loomuli-
kult kõiki naiste asju ei tea, aga ületamatu 
pole nõustamine olnud. Üldse mulle tun-
dub, et puudega inimesed on omavahel pal-
ju avameelsemad kui nn terved inimesed.

Mujal ongi naiskogemusnõustajaid ja meesko-
gemusnõustajad.  

Kes Sind toetab?

Mul on elukaaslane, kes on väga toetav, tööl 
toetab meeskond. Kohtun regulaarselt keskuse 
juhataja ja kvaliteedispetsialistiga, mil arutame 
minu tööga seonduvat.

Milline võiks olla seljaajukahjustusega inimeste 
kogemusnõustamise tulevik Eestis? 

Soomes käivad kogemusnõustajad kliendi juu-
res kodus, kus kaardistavad kogu olukorra, 
kaasa arvatud ruumide ligipääsetavuse. Nii saa-
dakse pilt patsiendi vajadustest ja ka pere või-
malustest. Meie riigis pole see praegu võimalik.

Pigem võiks meil olla võrgustik – erinevates 
kohtades võiksid olla kogemusnõustajad, kellel 
on kindlad vastuvõtuajad või lepitakse kohtu-
mine spetsiaalselt kokku. Kogemusnõustajad 
võiksid omavahel regulaarselt kohtuda ja aru-
tada oma tööga seonduvat. Meie valdkonnas 
pole kogemusnõustamine ainult vestlus ning 
motiveerimine, see on pikemaajaline töö, tree-
nimine ja tõsine pingutus.

Kogemisnõustaja on eelkõige eeskuju, nagu 
mudel sellest,  kuidas on, vaatamata sellele, et 
oled ratastoolis, võimalik saavutada seda, et 
saad sisukat elu elada.

KOGEMUS
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Tallinna Puuetega Inimeste Koda on 
alates aprillist 2013 pakkunud koge-
musnõustamise teenust Tallinnas ja 
lähivaldades elavatele eesti- ja venekeel-

setele puudega laste vanematele, kes vajavad nõus-
tamisteenust seoses puudega lapse sünni või muude 
elukaarest tulenevate muudatustega toimetulekuks.

Igaüks meist võib vajada aeg-ajalt abi, toetust 
ja julgustamist

Puudega lapse sünd või tõsine haigus on valus ja 
enamasti ootamatu kogemus igale perele. Puue-
tega laste vanematel on tihti raskusi 
teenuste, toetuste ja eeskätt teabe kät-
tesaadavusega, mis on seotud puudega 
lapse igapäevaelu korraldamisega. Sel-
lises olukorras vajame mitmekülgset 
abi ja toetust. Üks võimalus on kohtuda 
sarnast olukorda kogenud vanemaga, 
kes on esimese emotsionaalse perioodi 
üle elanud ja omab selgemat pilti olu-
korrast.

Mis on kogemusnõustamine?

Kogemusnõustamine on nõustamise ja toetamise 
viis, kus inimesed, kellel on ühine probleem või 
kogemus, jagavad oma teadmisi ja otsivad ühi-
selt lahendusi. Kogemus ühendab inimesi ja loob 
kiire teineteisemõistmise. Sarnane kogemus ning 
soov lahendada mingi konkreetne probleem või 
kriis, seab aitaja ning abivajaja võrdsesse olukor-
da. Nõustamine põhineb sõnumil, et igaüks kan-
nab lahendust oma igapäevaelu probleemidele 
endaga kaasas ja õige toetus toob lahenduse pin-

nale. Kogemusnõustamine tugineb vastastikusel 
austusel ja usaldusel.

Kes on kogemusnõustaja?

Kogemusnõustaja on puudega lapse vanem, kes 
on valmis ära kuulama, vastama küsimustele, ole-
ma toeks ja julgustama teist erivajadusega lapse 
või noore vanemat. Kogemusnõustaja lähtub enda 
poolt kogetust, on endaga sina peal ja soovib saa-
tusekaaslasi toetada. Empaatiavõime, kuulamis-
oskus, oma kogemuste jagamine ja ettepanekute 
tegemine võimaldavad nõustajatel aidata teisi 

inimesi nagu iseennast. Nõustaja ülesanne ei ole 
lahendada teise inimese probleeme, vaid pigem 
aidata inimesel ise lahendust leida. Nõustajad ei 
ütle teistele, mida nad „peavad” tegema ega anna 
otsest nõu, vaid aitavad inimestel leida oma la-
hendused kuulamise, kogemuste jagamise, ole-
masolevate võimaluste ja ressursside leidmise 
ning toe pakkumise läbi. Tallinna Puuetega Ini-
meste Koja kogemusnõustajad on läbinud kooli-
tuse, töötavad vabatahtlikkuse alusel ja on seotud 
vaikimiskohustusega.

KOGEMUSNÕUSTAMINE 
puuetega laste vanematele
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Kuidas kogemusnõustamise teenust saada?

Nõustamine võib olla ühekordne, kuid vajadu-
sel võib kohtuda ka mitu korda. Nõustamist on 
võimalik saada nii eesti kui ka vene keeles. Teenus 
on puudega lapse vanemale tasuta. Nõustamine 
võib toimuda personaalse kohtumise teel, telefoni 
teel või läbi elektrooniliste kanalite (e-post, Skype, 
Facebook, jne). Teenuse osutamiseks leiab teenu-
se koordinaator vabatahtliku kogemusnõustaja 
hulgast isiku, kelle kogemus vastab nõustatava 
probleemi võimalikult paremaks lahendamiseks. 
Nõustamine toimub nõustaja ja nõustatava omava-
helisel kokkuleppel koha, aja ja nõustamise vormi 
osas.

Kogemusnõustaja Krista: Minu jaoks on töö 
kogemusnõustajana avardanud maailma- ma ei ole 
üksi oma murega. Samuti on see tegevus laiendanud 
minu suhtlusringkonda. Ning mis seal salata- minus 
on soov aidata teisi inimesi nende raskel ajal seetõt-
tu, et kui mul omal probleemid olid, sain ma suurt 
abi neilt, kes mind ära kuulasid ja aitasid. Tihti on 
vaja just kõrvalseisja arvamust või nõuannet, et 
edasi minna. Sama asja kogenu nõuanne aitab 
pääseda nö “jalgratta leiutamisest” olukorras, kus 
jalgratas on juba leiutatud. Meie spetsialistidelt ei saa 
tiht head infot probleemi lahendamiseks.

Soovi korral võta ühendust teenuse 
koordinaatoriga :

1) e-posti aadressil: kogemus@tallinnakoda.ee
2) telefonil: 55 672 585

Olgu probleem väike või suur, kogemusnõustaja 
teadmistest ja julgustusest võib olla abi.

Kogemusnõustaja Anu: Mulle isiklikult on projekt 
andnud võimaluse teha vabatahtlikku tööd ning ja-
gada kogemusi, mida olen saanud oma lapse kasva-
tamisel. Olen elus aja jooksul ise palju abi saanud ja 
projekti kaudu on mul olemas suurepärane võimalus 
nüüd teisi puuetega laste vanemaid aidata. Tööta-
mine kogemusnõustajana on andnud mulle võima-
luse kohtuda teiste puuetega laste vanematega ning 
kuulata nende kogemusi ja jagada enda omi. Samuti 
sain koolituse käigus uuesti üle vaadata oma toime-
tuleku viisid. Oma toimetulekuviise teadvustades ja 
analüüsides on mul nüüd võimalik neid vajadusel 
täiustada.

Projekti „Kogemusnõusta-
mise teenus puuetega laste 
vanemale” rahastab Eesti-
Šveitsi koostööprogrammi Va-
baühenduste Fond ja Kodani-
kuühiskonna Sihtkapital.
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Kas puudega noor ei ole 
mitte seal, kus teised 
nooredki – koolis, tööl, 
sõpradega…? Utoo-

pias kindlasti. Paraku on utoopia 
koht „eikusagil“, mis peegeldab Ees-
ti puudega noorte tegelikkust tõepäraselt. Nad on 
omaette „eikusagil“, mis on ideaalutoopiast peni-
koormate kaugusel. Kuna idealistid pole aga veel 
maailmast kadunud, leiab sellele murele mõningal 
määral ka rohtu.

Kes on puutunud kokku vajadusega puudega 
noori kaasata, teab kogemusest, et seda pole liht-
ne teha. Üldjuhul on kaks põhjust, miks noort 
kodust ei leia – teda lihtsalt pole seal tema mee-
letu sõpraderingi ulatuse ja tegevustelaviini tõttu 
või on tema kodust lahkumine muudetud niivõrd 
keeruliseks, et lisaks „eluks vajalikule“ (kool/päe-
vakodu/taastusravi jms) ei ole näiteks tema va-
nematel ja tihti ka temal 
endal jaksu midagi ette 
võtta. Viitasin ennist, 
et kodust väljumine on 
muudetud keeruliseks, 
justkui loomulikult ta 
seda ei oleks. Lähtun 
siinkohal põhimõttest, 
et võrdsete võimalustega 
ühiskonnas peaks noor-
te tegevust hõlbustama, püüdes tagada neile ka 
inimvajaduste püramiidi ülemised osad: vajadus 
olla armastatud, kuuluda kuhugi ja ennast teos-

tada. Need vajadused on mõiste-
tavad kõigile ja ometi pole me lii-
kunud palju selles suunas, et neid 
tagada.

Puue või erivajadus?

Vahelduseks oleks siinkohal tarvilik käik puude-
ga noorte nimetamise valda, kuna ühiskonnas 
kehtib “nomen est omen”, nimi defi neerib rolli. 
Noorte puhul on seltskonda sobimine ja teatav 
konformsus väga oluline. Seega oleks mõnel pu-
hul ehk isegi otstarbekam rääkida puude asemel 
erivajadusest, kuna see laseb suuremal hulgal 
inimestest end identifi tseerida vähema stigma-
tiseerimisega. See on n-ö ligipääsetavam ka ta-
vanoortele, sest selgitab puudega ja teiste noorte 
tegelikku sarnasust: kõigil on samad põhivajadu-
sed, aga erinevad viisid, kuidas neid rahuldada. 
Siinkohal olgu märgitud, et kahtlustatavasti nõu-

kogude ajast juurdunud 
sõna „invaliid“ viib pa-
ratamatult inglisekeelse 
maailma mõtted „eba-
õigele“ ja „sobimatule“ 
ning tähendab algupä-
raselt nõrkust. Tundes 
puudega inimesi isikli-
kult, ütleksid vähesed, et 
tegu on nõrkade inimes-

tega. Küll aga on tegu inimestega, kes vajavad tea-
taval määral tuge, kuid kas saaks ka ilma?

KUS ON PUUDEGA NOOR? 
TEKST HELERI LUUGA

NOORED

FaceIt! koolitus: Õlg õla kõrval on katus alati pea kohal.
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Toetatud elu

Kas erivajadusega noore täisväärtuslik elu oleks 
võimalik ilma toeta, saab vastata eitavalt ja tingi-
muslikult: kui ühiskonna eesmärk on, et iga noor 
suudaks elada iseseisvat elu nii, et ta tunneks sel-
lest rahuldust ja looks väärtust, siis saaksime seda 
toetada. Iseseisvumine, kas või pisuke osa sellest, 
on noore inimese elus üks olulisemaid etappe. 
Praegu on noor 18. eluaastaks täiskasvanu, kuid 
tema vanemad on kohustatud tema eest hoolitse-
ma. Surmani. Kõlab õõvastavalt mõlema osapoo-
le jaoks. Ta ei saa minna tööle, kolida omaette, 
leida sõpru või armastust, sest viimase 18 eluaas-
ta jooksul oli isegi vanemate kõrvalt isikliku abis-
taja teenus liiga minimaalne.  Tuleks ilmselt täp-
sustada, et riigi jaoks pole olemas puudega noort 
täiskasvanut. Ka tema on eikusagil.  2015. aastal 
tõenäoliselt jõustuv noortegarantii, mis peaks 
tagama õpi- või töökoha igale kuni 25-aastasele 
inimesele, ei paranda liitpuudega noore elukva-
liteeti.

Toetatud vaheldus välismaal

Kui alustalad igapäevaseks hakkamasaamiseks 
on nõrgad, on mõistetav, miks erinoorsootöö-
ga on raske kaardistada ja rahuldada puuetega 
noorte vajadusi sotsiaalses ja eneseteostuse val-
las. Ometi on erinoorsootöö jõudnud punkti, kus 
on põhimõtteliselt olemas fi nantsid, et pakkuda 
tegevusi ja tuge. Praegune mobiilsuspoliitka Eu-

roopas võimaldab noortel reisida ning lühiajali-
selt elada ja töötada välisriigis, sealjuures isikliku 
abistaja toel.

Hetkel on päevakajalised veel mured, mida saab 
lahendada teadlikkuse tõstmisega – noorte ja 
nende perekonna teadlikkus noore võimalustest 
on üldjuhul madal ja infot pakkuvad organisat-
sioonid ei pruugi osata erivajadustega noorte-
le õigesti  läheneda. Jääb aga fakt, et välismaine 
tegevus ei lahenda igapäevast kodust olukorda 
ega ole sobiv absoluutselt kõigile erivajadustega 
noortele. Puuetega (või siis erivajadusega) noo-
red on katustermin, mis hõlmab väga suurt hulka 
erinevate meditsiiniliste diagnoosidega ja erine-
vate vajadustega inimesi, kellel ei ole faktilised 
samad võimed ega võimalused, kuid neid võima-
lusi saab arendada. Nõudluse korral on sunnitud 
tõusma ka erinevate pakkumiste hulk ja tase. 

Ka ühest kogemusest võib saada hüppelaud

Rahvusvaheline erinoorsootöö on pigem lühiaja-
line, kuna on võimalik, et erivajadustega noore 
jaoks on tegemist esmakordselt täiesti erineva 
keskkonna ja uue elukorraldusega. Kohanemine 
võtab küll aega, kuid lühema aja puhul on riske 
vähem. Lihtsam on olla ära nädal või paar (kuni 
kuu aega), kui minna võõrale maale aastaks ajaks. 

Euroopa programmid võimaldavad paljudele eri-
vajadusega noortele vaheldust, iseseisvumis- ja 

  noORe välisvabatahtlik Rute, isiklik abistaja Brezo, vabatahtlik Roberto, noORe koordinaator Kai ja vabatahtlik Alejandro

NOORED
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eneseteostuskogemust; õppida uusi keeli ja leida 
sõpru. Rääkimata siis sellest, et ka noore kodu-
sed saavad selle aja chillida. Nii noortevahetustel 
kui ka vabatahtlikuks käinud noortel on rohkem 
usku iseendasse ja oma võimetesse, alates näiteks 
iseseisvast või üldse esimesest reisikogemusest ja 
lõpetades oma kultuuri tutvustamisega ning teise 
kultuuri õppimisega. Rahvusvaheline kogemus 
muudab elu ka siis, kui ta ei taga pikemaajaliste 
eesmärkide saavutamist (nt leida püsiv töö), sest 
ta rikastab noore hetke siin ja praegu.

Noorsoovahetused 

Noorsoovahetus on kahe või enama riigi vahe-
line projekt, kus grupp noori ühelt maalt külastab 
teist gruppi, et 1–2 nädala jooksul tegeleda mingi 
kindla teemaga (kunstist rohelise mõtlemiseni 
ja puuetega inimeste spordist missivõistlusteni). 
Enamasti kestab reis nädal aega, kaasa arvatud 
reisipäevad. Erivajadusega noorel on võimalik 
kaasa võtta oma isik-
lik abistaja (vajadusel 
ka mitu), kelle töö- ning 
elamiskulud arvestatakse 
samuti rahastusse sisse. 
(Seega on hea abistaja va-
jadusest juba varem tead-
lik, kui rahastust sageli 
alles taotletakse.) 

Noorsoovahetus on män-
guline ja seal kasutatakse 
loovaid ning mittefor-
maalseid õppemeetodeid, 
et  teemat avada ning 
midagi koos luua. Võrd-
lemisi vabas, kuid siiski 

kindla päevaplaani ja eesmärgiga kultuurideva-
helises õppimises on sotsialiseerumine lihtsam 
ning noored on uues keskkonnas mõnikord isegi 
julgemad uusi asju proovima. Kui üks kogemus 
on juba seljataga, tuleb tahtmine ise midagi kor-
raldada...

Lühiajaline vabatahtlikkus

Lühiajaline Euroopa Vabatahtlik Teenistus ehk 
EVT  (ingl k lühend EVS) on 2000. aastast käi-
mas olev programm, mis on suunatud peamiselt 
vähemate võimalustega noortele vanuses 18– 30. 
Selle kestus on 2 nädalat kuni 2 kuud (vrdl pika-
ajaline EVT kestab 6–12 kuud), mille jooksul va-
batahtlik töötab mõnes organisatsioonis, aidates 
neil kogukonnas midagi ellu viia ja süüvib selle 
jooksul kultuuridevahelise õppimise protsessi. 
Teenistus on vahend, integreerimaks noort ühis-
konda ja suurendamaks tema töölesaamise või-
malusi kogemuste, teadmiste ning enesekindluse 

toetamisega. Enamasti 
elatakse ja töötatakse 
koos mitme vabataht-
likuga teistest riikidest 
ning kokkupuuted eri-
nevate inimestega loovad 
meeldivalt kirju ühiselu 
ja sotsialiseerumise.  

Vabatahtlik teenistus ei 
ole tööpraktika ega pal-
gatöö, kuid vabatahtlikul 
on õigus piisavale hulgale 
jõukohastele ülesanne-
tele, mis teda arendavad. 
Loomulikult on noorel 
õigus ka puhkusele. 

Foto: Kadri Nikopensius

noORe lühiajalised   
vabatahtlikud 

NOORED
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Üldiselt on määratud kindel hulk tunde, millest 
vabatahtlikule peab pakkuma tegevust, kuid see 
lepitakse ka enne minekut kokku teda vastuvõtva 
organisatsiooniga. Teenistuse ajal organiseeritak-
se talle sobilik majutus ja kaetakse nii üüri- kui 
ka toitlustuskulud. 

On oluline teada, et erivajadusega noor saab oma 
vabatahtliku teenistuse ajaks kaasa võtta vähe-
malt ühe abilise, kelle elamiskulud samuti kae-
takse ning kellele on projektist määratud töötasu. 
Teenistuse vältel on vabatahtlikul veel 2 tugiisi-
kut – üks tööl ning üks vabal ajal, kes ei ole ko-
hustatud täitma isikliku abistaja rolli, vaid olema 
sõbrad ja usaldusalused, soodustamaks integrat-
siooni kohaliku kultuuri ja igapäevase heaolu va-
hel tema töö juures.

Tahan ka!

Et minna noortevahetusele, on vaja vaid leida 
sobiv projekt ning endast korrraldajatele õige-
aegselt teada anda. Kui soovid ise korraldada 
noortevahetust, on tarvis teemat ja mõnda sõp-
ra-tuttavat või organisatsiooni, kes aitaks projekti 
kirjutamisel ja läbiviimisel.

Alustamiseks Euroopa Vabatahtlikus Teenistu-
ses on vaja saatvat organisatsiooni kodumaal ja 
vastuvõtvat organisatsiooni riigis, kuhu soovid 
vabatahtlikuks minna. On hea valida usaldus-
väärne vastuvõttev organiatsioon, millel on juba 
kogemusi erivajadustega inimestega, aga on ka 
oluline, et vabatahtlik leiaks endale organisat-
siooni, mis tegeleb teemaga, millesse ta soovib 
oma teenistuse ajal panustada. 

Kui oled noor vanuses kuni 30 eluaastat ja hu-
vitatud osalemisest rahvusvahelises tegevuses, 
kirjuta meile info@erinoor.ee. Uurime välja sinu 
vajadused ja huvid ning võimalik, et peagi oled 
lennukis võõra maa poole teel!

Vaata ka: 

Eestis lühiajalist vabatahtlikku teenis-
tust teinud noorte blogi (inglise keeles): 
http://meeled.wordpress.com

MTÜ Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR’e 
Facebook: www.facebook.com/erinoor 

MTÜ Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR’e koduleht:  
www.erinoor.ee 

Infot erinevate Euroopa Noored projektide kohta: 
www.noored.ee

  Noortevahetus Portugalis

NOORED
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Kui Priit esimest korda 
laevaga Soomes käis, 
vandus ta endale, et 
see jääb esimeseks ja 

viimaseks. Tollal, nii umbes 7 aas-
tat tagasi, tuli tal ratastooliga laeva 
pääsemise eest eraldi tasu maksta ja 
juba laevas olles tundis Priit end teenindajate poolt 
tõrjutuna. Täna tunnistab noormees, et vahest pol-
nudki teenindajatel otseselt midagi tema vastu, 
vaid ehk olid nad lihtsalt kõhkvel, kuidas oleks ühe 
liikumispuudega inimesega kõige õigem käituda. 

„Tänaseks on enamik tollaseid probleeme lahe-
nenud või lahenemas,“ kinnitab ka Kaidi Krimm 
laevafi rmast Tallink. Kaidi selgitab, et 2012. aastal 
võttis Euroopa Liit vastu otsekohalduva määruse, 
mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigu-
si. Määrust hakati kohaldama alates 18. detsemb-
rist 2012 ja see tõi kaasa mitmeid positiivseid uu-
diseid puuetega inimeste jaoks.  Nimelt on mää-
ruse üldsuunitlus küll reisijate õigused laiemalt, 
kuid suur osa sellest on suunatud meritsi reisivate 
puudega ja piiratud liikumisvõi-
mega inimeste erivajadustele. 
Kojaline uudistab Kaidi Krimmi 
abiga jõustunud dokumenti veidi 
lähemalt.

Miks on määrus oluline erivaja-
dusega reisija jaoks? 

Eelkõige võib öelda, et määrus 
laiendab meritsi reisiva eri va-
jadustega inimese võimalusi. 
Nüüdsest on puudega inimesel õigus saada nii sa-
damatelt kui vedajatelt igakülgset abi ning seda nii 

terminalist laeva jõudmisel kui ka 
laevas ringi liikumisel. Samuti on 
õigus abi saada nägemis- ja kuul
mispuude puhul ning lisaks peab 
vedaja tegema kõik endastoleneva, 
et inimene oleks informeeritud. 

Mida see informeeritus endas täpsemalt hõlmab?

Siia alla kuulub reisiga seonduvaga kursis olemi-
ne nii enne reisi kui reisi vältel. Samuti tähendab 
see, et laevafi rma peab tagama igakülgse infor-
meerimise näiteks reisi ärajäämise või edasilük-
kumise korral.

Millised on praktilised sammud, mida sadmad 
ja laevafi rmad nüüdsest teisiti teevad? 

Meetmeid on teenusepakkujal õigus valida ise.  Sa-
mas näeb aga määrus ette tihedat koostööd puuete-
ga inimeste esindusühingutega ja seega on mõistlik 
ainult nende ühenduste kaudu rakendada prakti-
kat, mis ka reaalselt toimib. Näiteks, mida peab ar-

vestama, kui luua veebilehte, mida 
saaks lugeda ka nägemispuudega 
inimene? Millised peaksid olema 
laevas sildid, et need oleks hästi 
loetavad ka ratastoolist? Nendele 
küsimustele teavad kõige paremini 
tavaliselt vastuseid just esindusor-
ganisatsioonid ja sihtgrupp ise. 

Samas peame siin Eestis tõdema, 
et meil on veel arenguruumi, kuid 
võib väita, et nii laevafi rmad kui sa-

damad järjest arenevad ja üha enam märgatakse ka 
inimeste erivajadusi. 

Head reisi!
TEKST KELLY GROSSTHAL

LIGIPÄÄSETAVUS

Kaidi Krimm
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Mainisite, et olete teinud koostööd esindus-
ühingutega, kellega ja mil viisil täpsemalt?

Meil on olnud koosolekuid, kus on lisaks laeva-
fi rmadele osalenud ka Tallinna Sadama ja Eesti 
Liikumispuudega Inimeste Ühingu esindajad. 
Sellistel koosolekutel oleme arutanud eelkõige 
määruse praktilist rakendamist. Lisaks on oluline 
teada, et määrus nõuab ka ulatuslikku sadama ja 
laevafi rmade personali koolitamist, et nad oskaks 
paremini erivajadustega kliente abistada. Kooli-
tusprotsesski on meil plaanis läbi viia koostöös 
juba mainitud Eesti Liikumispuudega Inimeste 
Ühinguga.

Määrusest tulenevad õigused ja võimalused:

 Puudega reisija saatja jaoks on reisimine 
tasuta.

 Igas laevaterminalis peab olema eraldi 
märgistatud koht, kuhu puudega inimene 
võib minna ja saada vajalikke teenuseid ja 
infot. 

 Puudega inimesel on õigus saada abi juba 
sadamaterminalis, näiteks end reisile 
registreerides.

 Varem võttis sadam eraldi raha puudega 
inimese transportimise eest laeva, enam 
tal selleks õigust pole.

 Laevafi rmal on kohustus anda vajadusel 
ratastool või jalutuskepp.

Et koostöö sujuks ja kõigil jääks reisist hea koge-
mus, soovitavad laevafi rmad oma erivajadustest 
juba enne reisi teenusepakkujale teada anda, et nii 
sadam kui ka laevafi rma saaksid kliendi tulekuks 
valmis olla ja puudega inimesele parimal  viisil 
abikätt ulatada. Lisaks tasub teada, et pikkadel 
reisidel (näiteks Tallinn–Stockholm–Tallinn) on 
laevas olemas arst, lühematel reisidel on abi ta-
gatud vastavad koolitused läbinud laevapersonali 
näol.

Kaidi Krimm märgib lõpetuseks, et kuigi uus 
määrus tõi endaga mitmeid kohustusi, on reaal-
suses sellest ettevõtetele palju kasu. Nimelt on sa-
damad ja laevafi rmad saanud palju rohkem tea-
da inimeste erivajadustest, nendega kaasnevatest 
väljakutsetest ning kui on saadud aru, et need on 
lahendatavad, nähakse puuetega inimesi kui väär-
tuslikke kliente. Sellest aga võidab lõpuks kogu 
ühiskond. 

Bon voyage!

LIGIPÄÄSETAVUS

HEA LUGEJA, OLEME VÄGA 
TÄNULIKUD, kui leiate aega, et 
anda meile tagasisidet ajakirja 
Kojaline kohta- mis teile meeldis, 
mis ei meeldinud, mida järgmi-
ne kord paremini teha, millistel 
teemadel edaspidi kirjutada jne. 

Tagasisidet saab anda e-posti 
aadressil kojaline@tallinnakoda.ee
Kõigi hiljemalt 20.11.2013 
vastanute vahel loosime välja 
Tallinki poolt välja pandud kinke-
kaardi, mis kehtib reisimiseks  kahele 
inimesele Tallinn-Stockholm-Tal-
linn kruiisil (broneerimine kuni 
30.11.2013 ning reisimine kuni 
29.12.2013. Tasuda tuleb ainult 
sadamamaks ning kütuse lisatasu 
12 € reisija kohta).“

Anna tagasisidet ja 
võida laevareis



43

LIGIPÄÄSETAVUS

Enne kui kaugemale reisima minna, on 
kogemuse omandamiseks hea ära käia 
mõnes meie naaberriigis. 

Rootsi pealinn Stockholm on üks sel-
line koht, mis tundub ratastoolikasutajale iga-
ti kättesaadava ja mugava sihtkohana. Pealegi 
müüakse kampaaniate ajal väga taskukohaseid 
kruiisipileteid, kuid ratastoolikasutajatel tuleb 
küll arvestada mõnevõrra suurema väljamineku-
ga, sest ligipääsetavad kajutid on tavapiletist kal-
limad. Mugavus on garanteeritud- kajutid on ak-
naga, avarad ja seal on kõik vajalik olemas. Lae-
vas leiab mitmesugust huvitavat tegevust ja mee-
lelahutust ning juba hommikune svääride vahelt 
sissesõit Stockholmi on elamus omaette. Kahjuks 
jäi ratastoolis reisijale kättesaamatuks pakutud 
ekskursioon laeva kaptenisillale, aga järgmine kord 
teeme kaptenile ettepaneku kohtuda mõnes laeva ke-
nas kohvikus või mõnes teises ligipääsetavas kohas. 

Stockholmi Värtahamneni sadamast on kiire ja 
mugav ühendus südalinnaga. Viie- kuue tunniga 
jõuab vaadata piisavalt ja nautida suvise Stock-
holmi melu. Meie seadsime sihiks Fotografi ska 
fotomuuseumi, kus oli mitu huvitavat maailma-
tasemel näitust.

2012.a. detsembris jõustus Euroopa Liidu määrus 
reisijate õigustest mere- ja siseveeliikluses. Mää-
rus kohustab sadamaid ja laevandusfi rmasid 
võtma arvesse erivajadustega reisijate vajadusi 
ja osutama abistavaid teenuseid. See on väga 
tervitatav otsus puuetega inimeste jaoks, sest nad 
võivad nüüd julgemalt laevareisidele minna, tea-
des, et ees ootab takistusteta reis. Selline otsus 
motiveerib kindlasti puudega inimesi ja nende 
pereliikmeid valima reisimiseks just laeva.

Ratastoolis laevareisile
TEKST ja FOTOD KÜLLI URB

Reisilised Andreas Urb ja Veli - Johan Silla

Vaade kajuti aknast

Stockholmi vanalinnas
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Tallinna ühingu eestve-
dajad seisavad igapäe-
vaselt hea selle eest, et 
linnaruumis oleks kõigil 

mugav liikuda. 

Endla tänava maja esimese korru-
se paremas tiivas asub avar tuba, 
mis on koduks Tallinna Liiku-
mispuuetega Inimeste Ühingule (TLIÜ). Enam-
vähem igapäevaselt teevad siin tööd viis meest, 
intervjuu päeval on kohal kolm: juhatuse esimees 
Jüri Järve ning liikmed Arko Vool ja Sven Ree-
met. 

Sissejuhatuseks pilku 1988. aastal asutatud ühin-
gu ajalukku heites selgub, et tegu on nn uue põlv-
konna juhtidega, kes on organisatsiooni tegevust 
senisest rohkem väljapoole, avalikkuse ette too-
nud. “Varem tegeleti eeskätt seltsitegevusega ehk 
omavaheliste suhete hoidmisega, meie ajal on see 
pigem tagaplaanile jäänud,” selgitab Jüri Järve. 
Kuna liikumispuue on funktsionaalne puue, siis 
on TLIÜ ja selle eest-
vedajate peamiseks 
tegevusvaldkonnaks 
kujunenud liikumis-
vabaduse ja ligipääsu 
korraldamine linnas. 

Üldine olukord on 
kõigi sõnul parane-
nud ja arendajad-ehi-
tajad leiavad järjest 
rohkem ühingu juurde tee veel enne, kui objekt 
valmis. “Hoiakud on muutunud. Veel mõni aeg 
tagasi ei tuldud sageli üldse meiega konsultee-

rimise peale. Esines ka kurbnal-
jakaid juhtumeid, kus olid valmis 
tehtud invatualetid või kaldteed, 
aga need iseenese tarkusest val-
minud asjad olid liikumispuude-
ga inimesele kasutuskõlbmatud,” 
täpsustab Jüri Järve. Samuti hin-
dab kolmik täna heaks koostööd 
Tallinna Linnaplaneerimisame-

ti, sotsiaal- ja tervishoiuametiga ning kommu-
naalametiga. 

Numbreid kokku lüües selgub, et nõu on 
tänavu käinud küsimas näiteks viis kooli ja olu-
kord on paranenud ka mitmetes haiglates. Sellel 
aastal on kooskõlastatud 80 ehitusprojekti, osale-
tud 60 ehitise vastuvõtul ning läbi viidud 40 ligi-
pääsetavuse auditit.  

Ükshaaval suudetakse probleemseid kohti linnas 
siiski kaardistada. Kõige prominentsemaks näi-
teks on nende seas ehk Vabadussammas, millele 
Vabaduse väljaku suunast on liikumispuudega 

inimesel – või ka lap-
sevankriga liiklejal 
– võimatu ligi pää-
seda. Suures plaanis 
tähendab see ka seda, 
et näiteks tee Toom-
peale tuleb ette võtta 
suure ringiga. Samu-
ti ei konsulteeritud 
ühinguga Neitsitorni 
taasavamist kavan-

dades, mille uksed jäävad praegu liikumispuude-
ga inimesele seetõttu kahjuks suletuks. 

Saame tuttavaks: Tallinna 
Liikumispuuetega Inimeste 

Ühing 
TEKST MARI ROONEMAA

TPIK LIIKMES-
ÜHING

Tõrvaaugu suvelaager 
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Argisemat ta-
kistust kujuta-
vad endast aga 
vihmaveerennid 
ja nende paigu-
tus. Arko Vool 
meenutab, et on 
rohkem kui kor-
ra  ise vihma-
veerenni ületa-
des ratastoolist välja kukkunud. “Häid näiteid on 
siiski rohkem,” rõhutavad mehed. Nende seast on 
tänaseks peaaegu täielikult kadunud üks kunagisi 
põhiprobleeme ehk kõrgete äärekivide paigalda-
mine. 

Ligipääsetavuse eest seistes ristuvad Tallinna 
ühingu teed huvikaitses ka teiste ühingutega. 
Üheks neist on Tallinna Pimedate Ühing. Koos-
töös on saavutatud see, et üha enam on tänava-
ehitusprojektidesse sisse lülitatud ka Braille’i ki-
vid. Uue kuue saanud Endla–Kristiine ristmik, 
Soo ja Tehnika tänavate tänavaületuskohad on 
mõned hiljutised sellekohased näited. 

Koostööd linna ja erinevate ühingute vahel võiks 
muidugi rohkem olla. “Arenguruumi on. Näiteks 
madalapõhjaliste busside graafi kute osas võiks 
meilt nõu küsida. Buss võib ju käia, aga kui ühen-
dused on tunnipikkused, siis on inimesel sellest 
vähe kasu,” sõnab Arko Vool. “Barcelona on inva-
sõbraliku ühistranspordi koha pealt väga hea näi-
de – perroonid on madalad, sujuvalt saab liikuda 
trammi peale,” toob Jüri Järve näite. 

Kokku kuulub Tallinna Ühingusse ligikaudu 300 
inimest, naisi-mehi on enam-vähem pooleks. On 
eestlasi, on venelasi ja muidki rahvusi. Aktiivse-
mad on neist umbest kümnendik. “Osadel ini-
mestel on lihtsalt mingi sisemine sundus kuhugi 

kuuluda, kuigi 
ühistegemistest 
nad kunagi osa 
ei võta,” märgib 
seejuures Arko 
Vool. “Omava-
hel nimetatak-
se neid surnud 
h i n g e d e k s ,” 
täiendab Sven, 

kes paistab armastavat lennukaid võrdlusi, näi-
teks erinevatest jalaproteesidest rääkides kasutab 
ta paralleelide tõmbamiseks Zaporožetsi ja Fer-
rari näidet. Sellest joonistub välja veel üks ühin-
gu liikmetele igapäevane probleem ehk proteesid, 
nende kättesaadavus ja hind. 

Liikmete ning nende probleemide juurest jõuab 
jutujärg meediategevuse ja kommunikatsioonini. 
Siin toovad Jüri, Arko ning Sven esile ka kultuu-
rilised erinevused teiste riikidega. Näiteks Leedus 
on puuetega inimeste korraldatavad ratastooliral-
lid üsna tavaline sündmus, mille sekka toodud ka 
teatraalset elementi inglikostüümide näol. Eestis 
tundub see tegijatele aga pigem võõristav ja see-
tõttu aetakse oma asja pigem tagasihoidlikult. 

Nooremate liikmete puhul on Jüri Järve sõnul 
positiivne, et ollakse järjest aktiivsemad just väl-
jaspool konkreetseid invaühinguid. See tähen-
dab, et lõimumine ülejäänud ühiskonda läheb 
libedamalt ning erisused on tasandumas. Samas 
rõhutab Järve, et liikmeid on nende ühingusse 
võrreldes varasemaga siiski pidevalt juurde tu-
lemas – järelikult ollakse varasemast paremini 
pildil, nähtavad. “Omavaheline suhtlus toimub 
meililistide kaudu, aga kõige aktiivsem tegevus 
on kolinud hoopis Facebook’i,” lisab ta. “Ühes 
olen siiski veendunud – ole sa noor või vana, aga 
inva-asja peaksid ajama invad ise,” arvab Järve. 

TPIK LIIKMES-
ÜHING

Tõrvaaugu suvelaager 
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ARVUTIKURSUSED
Tasuta arvutikursused selle aasta jooksul

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses 

KURSUSTEL ÕPIME:

ARVUTI KASUTAMINE: 
Töö Windows keskkonnas
Internet
Turvaline interneti kasutamine

EESTI.EE PORTAAL
Sisselogimine
Enda andmete vaatamine – elukoht, pensioniandmed
Tervisega seonduv – haigekassa, retseptid, töövõimetushüvitised
Maamaksuvabastus
ja palju muud.

REKLAAM

Õppekeskkond loodi ja koolitused 
toimuvad projekti “Puuetega inimesed 

e-ühiskonda” raames. 

Toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond

Tallinna Puuetega Inimeste Koda 
Endla 59

tel. 6564048 
 koda@tallinnakoda.ee

www.tallinnakoda.ee

Kursused toimuvad uue õppekeskonna 
baasil, mille leiate aadressilt 
koolitus.tallinnakoda.ee

Kursustele registreerumine ja lisainfot 
saab telefonil 6564048 või 
e-posti teel arvutiklass@tallinnakoda.ee

Kursused on tasuta, eesti ja vene keeles. 
Kursuste maht 12 tundi. Kursused toimu-
vad 2013 aasta lõpuni.
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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.

Lae alla ja loe: 
www.tallinnakoda.ee

· 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

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses 
(Endla 59) 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 m2, 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

OTSID OMA ÜRITUSE 
LÄBIVIIMISEKS RUUME? 

    INFOTEATMIKUD 
„Abiks puudega inimesele“  
„Abiks puudega lapse perele” Tallinna Puuetega 

Inimeste Koja 
INFOLIST

REKLAAM
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AVALIK INTERNETIPUNKT
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  HISPAANIA KEELT JA LADINA- 
AMEERIKA KULTUURI TUTVUSTAVAD  
VESTLUSÕHTUD
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BOCCIA 

e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee
facebook.com/tallinnakoda

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048


