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EAKATE JA PUUDEGA INIMESTE OSAKAAL RAHVASTIKUST KASVAB

65-aastaste ja vanemate inimeste 
osakaal rahvastikust moodustab:

2016. aastal 19%

2030. aastal 25%

2060. aastal 30%

Tervena elada jäänud eluiga üle 65-
aastastel inimestel on 5,3 aastat.

25% üle 65-aastastest inimestest on 
terviseprobleemidest tulenevad tõsised 
piirangud igapäevaelu toimingute 
tegemisel.

Puudega inimeste arv ja osakaal rahvastikust 2004-2017



EAKATE JA PUUDEGA INIMESTE OSAKAAL ON SUUREM 
EESTI ÄÄREALADEL



LIGIPÄÄSETAVUS SEADUSANDLUSES

Eesti ratifitseeris ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni 2012. aastal.

Ligipääsetavuse definitsiooni ja kriteeriume ei ole seadustes sätestatud.

Olulisemad regulatsioonid:

• võrdse kohtlemise seadus – võrdse kohtlemise põhimõtted, PIK järelevalve

• riigihangete seadus - ligipääsetavust hinnatakse pakkumuste hindamisel, sätestatakse hanke 
tehnilises kirjelduses ning tehnilise kirjelduse koostamisel tuleb võtta arvesse puuetega inimeste 
võimalikke kasutusvajadusi seoses hankelepingu esemega või koostada tehniline kirjeldus nii, et 
kõigil oleks võimalik hankelepingu eset kasutada.

• ehitusseadustik - ehitis peab kogu oma kasutusea vältel vastama selle kasutamise nõuetele ja 
olemasolu vältel olema ohutu. Ehitisele esitatavad nõuded hõlmavad asjakohasel juhul puudega 
inimeste erivajadusi. Täpsemad nõuded võib kehtestada valdkonna ministri määrusega.

• majandus- ja Kommunikatsiooniministri 19.03.2012 käskkirjaga kinnitatud „Veebide koosvõime
raamistik” WCAG 2.0 standardite rakendamise kohta avaliku sektori veebilehtedele.



VÕTMEKÜSIMUS ON TEADLIKKUSE TÕSTMINE

Universaalse disaini käsiraamat (2012)
• eesmärk on avada diskussioon, kuidas planeerida hästi toimiv elukeskkond - mitte 

vaid erivajadustega inimestest, vaid meist kõigist lähtuvalt.
• peegeldab igapäevaselt kasutatavaid, kuid halvasti ning teadmatult, vaid osalisele 

elanikkonnale planeeritud keskkondi

Ligipääsetavuse nõukogu (2015)
• ettepanekute tegemine ligipääsetavuse parandamiseks
• valdkondade arengukavade koostamise nõustamine
• ligipääsetavuse ja universaalse disaini küsimuste edendamine ühiskonnas 

laiemalt
• universaalse disaini konkursi korraldamine



OLEME AVATUD UUTELE LAHENDUSTELE

Ühistranspordi ligipääsetavuse analüüs (2017):
• detailne kaardistus ühistranspordi sõlmpunktide ja nende tehiskeskkonna hetkeseisust 
• interaktiivne kaardirakendus ühistranspordi sõlmpunktide, nende juurde kuuluva 

tehiskeskkonna ning ligipääsetavusega seotud olukorra märkimiseks 
• võimalik koostada tehiskeskkonna ligipääsetavaks muutmise kulumudel

Heaolutalgud, ideekonkurss ja innovatsioonivoor sotsiaalteenuste osutamiseks (2017-2018)
• toetatakse ettevõtteid (sh idufirmad, sotsiaalsed ettevõtted) ja kolmandat sektorit 

uuenduslike sotsiaalteenuste või toodete arendamisel ja kasutusse võtmisel
• toetatakse uudse toote või teenuse või selle prototüübi piloteerimist, arendamist ning 

kasutusse võtmist sotsiaalvaldkonnas
• projekti rahastatakse ESF meetmest „Töölesaamist toetavad hoolekandeteenused“
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