
Tallinna Puuetega Inimeste Koja (TPIK)  ja Tallinna abilinnapea Betina 

Beškina kohtumine 

Kokkuvõte 

Aeg: 8. veebruar 2022 kell 14-15.30 

Koht: Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuskeskus (Endla 59) 

Osalejaid kokku 23 (vt lõpus nimekirja) 

Eesmärk oli üheskoos arutada aktuaalsete puuetega inimeste valdkondi puudutavate 

küsimuste üle ja tuua välja võimalikke lahendusettepanekuid. 

 

Kohtumisel käsitletud teemad: 

1) B.Beškina, A.Kailas - ülevaade koalitsioonilepingu 2021-2025 punktide arendamisest, 

mis puudutab koduses keskkonnas iseseisvalt hakkama saamise ja lähedaste 

hoolduskoormust leevendavate teenuste (koduteenus, omaste hooldaja asendusteenus, 

häirenuputeenus jne) kättesaadavust. 

B.Beškina: tutvustas lähemalt häirenuputeenust, millega on võimalik liituda st ressurss 

olemas. Samuti ei seata enam 16 tunnist piiri omastehooldajate asendusteenusele, 

koduteenus kavas tsentraliseerida st linnaosadest ühte üksusse. 

 

2) B.Beškina, A.Kailas - eluasemete ligipääsetavuse tagamise plaanid sh korrusmajadele 

liftide paigaldamine.                                                                                                 

Eeldatakse riigipoolset finantseerimisabi.                                                                         

2022 aastaks on Tallinnas kodukohandamise toetust eelarves suurendatud ehk 

üksikisiku summa 1600 eurot jääb samaks, kuid suurendati saajate arvu, millega saab 

teha ligi 30 kodukohandamist. 
 

3) A. Kailas, B.Beškina – probleem liikumispuudega inimeste liikumisega talvises 

linnaruumis - kellele taksoteenus ei laiene. 

2022 aastast on kaotatud abivahendi kasutamise nõue. Liikumispuudega inimestel on 

võimalik kasutada liini- või juhuvedu.                                                                        

Erijuhul (seotud näiteks talviste teeoludega) on võimalik tellida  tavatakso, mille arve 

kompenseerib KOV sotsiaalhoolekandeosakond.   

                                                    

4) R. Saadi (virtuaalselt) - vajadus rajada Käo Tugikeskuse Maleva üksuse juurde 

peretüüpi ööpäevaringset erihoolekande teenust osutav keskus.                     

Käo Tugikeskuse Pae keskusele on kavandatud uus hoone, millega alustatakse 2022 

aastal. Sellega seoses saab pakkuda tunduvalt paremat erihoolekande teenust 

tulevikus. Ööpäevaringset erihoolekandeteenust saab praegu pakkuda üle 120 koha 

(ennem pakuti 9 kohta). Mõttekoht on, kas tulevikus arendada linnal vastavaid 

üksuseid ise edasi või leida uus teenuse pakkuja. Kindlasti arutatakse erihoolekande 

teemat ka riigi tasandil.                                                                                                 

Maleva üksuse juurde keskuse loomiseks ühtegi projekti loodud pole.                

Kindlasti on vajadus uute kohtade järgi. 



Külli Urb – neisse 120 Hoolekandeteenuste AS poolt EU rahaga kohtadele toodi üle 

Eesti erinevates üksustes elavad Tallinna sissekirjutusega puudega inimesed ( nn 

deinstitutsioneerimise projekt), seega uusi Tallinnas elavaid teenust vajavaid inimesi 

nendesse peretüüpi majadesse ei paigutatud. 

A.Raudmees – tutvustab MTÜ Tugiliisu teenuse pakkumise keerukust ja vajadust 

teenuse muutmiseks. Hetkel kehtivate hindadega on raske Tallinnas 

erihoolekandeteenust pakkuda – vajatakse abi Tallinna linnalt ja soovitakse teha 

koostööd KOV-dega. 

K.Urb – ettepanek teha eraldi töörühm erihoolekande teenuse teemade arutamiseks. 

V.Urban – on võimalik taotleda Ligipääsetavuse Fondi rahasid, et olulisi hooneid 

ligipääsetavaks teha. 

R.Saadi – võimalusel kindlasti kaasame laiemat ringi erihoolekandeteenuste küsimuste 

lahendamisel. 

 

5) B.Beškina - ühistranspordipeatuse (linna poolt suund) Tallinna Puuetega Inimeste 

Koja tegevuskeskusele (Endla 59) lähemale toomine. 

See küsimus puudutab Transpordi – ja Kommunaalametit. Praegustes tingimustes pole 

see lähiajal võimalik.                                                                                                

Mõistlik on TPIK-l korraldada kohtumine nõupidamiseks Tallinna Sotsiaal-ja 

Tervishoiu-, Transpordi- ja Kommunaalameti esindajatega. See võtab aega. 

   

Osalesid:                                                                                                                                          

Tallinna abilinnapea B.Beškina                                                                                                                                       

Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti esindajad:                                                             

R.Saadi (TSTA juhataja, virtuaalselt), A.Kailas, M.Tõkke  ja K.Uuemäe                                                                                                                                                         

TPIK liimesühingute ja võrgustiku esindajad:                                                                                        

K.Urb (Liikumispuudega Laste Tugiühing, TPIK esimees)                                                                                      

E.Tammjärv ja E.Lageda (Tallinna Arengupuudega Inimeste Tugiühing)                                                          

R.Järve (Nõmme Vaegkuuljate Selts); M.Abner (Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit) 

A.Raudmees ja S.Laidro (MTÜ Tugiliisu); J.Petriläinen (Eriline Maailm)          

M.Andruškevitšute (Merimetsa TK); R.Goruškina (Tallinna Invaspordiühing)              

T.Asuja (Eesti Puuetega Inimeste Koda); J.Nairis (Sclerosis Multipleksi Tallinna Ühing)                                                                         

K.Priks, A.Vool ja V.Urban (Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing)                       

K.Lõško (Tallinna Ja Harjumaa Parkinsonihaiguse Selts)                                                       

L.Sinijärv (Tallinna ja Harjumaa Kutsehaigete Ühing); K.Martinson ja T.Kristjan (TPIK) 

 

Kohtumine toimus projekti „Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide 
huvikaitsevõrgustiku tugevdamine“ 

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti 
Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. 

 

 

 


