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Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse koosoleku protokoll 7/2017 

 

Toimumise aeg: 1. detsember 2017 

Toimumise koht: Toompuiestee 10, Tallinn 

Koosoleku algus: kell 9:00 

Koosoleku lõpp: kell 10:30 

Osalesid: Monika Haukanõmm, Helle Sass, Kairit Numa, Malle Kobin, Senta Michelson, 

Toomas Mihkelson ja Monica Lõvi 

Puudumisest teatas: Kaia Kaldvee ja Ulvi Tammer-Jäätes 

Kutsutud: Eesti Puuetega Inimeste Koja (edaspidi EPIKoda) tegevjuht Anneli Habicht ja 

EPIKoja peaspetsialist Tauno Asuja 

Koosolekut asub juhatama Monika Haukanõmm, kes teeb ettepaneku kinnitada koosoleku 

protokollijaks Tauno Asuja. 

 

OTSUS: Kinnitada koosoleku protokollijaks Tauno Asuja. 

Monika Haukanõmm tutvustab koosoleku päevakorda. 

Koosoleku päevakord: 

1. EPIKoja üldkoosoleku 2/2017 päevakava kinnitamine  

2. EPIKoja tegevuskava visioon 2018  

3. EPIKoja tegevmeeskonna töökorraldusest  2018  

4. EPIKoja 25. aastapäeva tähistamisest  

5. Käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ teine kordustrükk ja venekeelne trükk 

6. EPIKoja taotlus EPIFondi investeeringutoetuse voorus 

5. Muud küsimused 

Monika Haukanõmm (MH) küsib, kas keegi soovib päevakorda muuta, lisada või midagi maha 

võtta. 

Anneli Habicht (AH) edastas Ulvi Tammer- Jäätese ettepaneku arutada muude küsimuste juures 

digiretseptiga seonduvat teemat. 

OTSUS: Kinnitada päevakord ühehäälselt. 
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1. EPIKoja üldkoosoleku 2/2017 päevakava kinnitamine  

MH tutvustas EPIKoja üldkoosoleku 2/2017 päevakava:  

1. EPIKoja 2018 aasta tegevuskava  lühivisioon. Anneli Habicht, EPIKoja tegevjuht 

2. Eesti Puuetega Inimeste Kodade huvikaitse tegevus puuetega inimeste esindamisel. 

Magistritöö tutvustus. Mihkel Tõkke, Tallinna PIK tegevjuht 

3. Puuetega inimeste inimõigused. Kärt Muller, Õiguskantsleri Kantselei sotsiaalsete 

õiguste osakonna juhataja ja õiguskantsleri nõunik 

OTSUS: Kinnitada EPIKoja üldkoosoleku 2/2017 päevakava 

2. EPIKoja tegevuskava visioon 2018  

EPIKoja 2018 aasta tegevuskava  lühivisioon (kirjalik  materjal lisatud protokollile) 

AH annab ülevaate planeeritavatest tegevustest aastal 2018. 3 peamist teemat uuel aastal on: 

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise järelevalve; ÜRO PIK variraporti 

esitamine ÜRO-le ning EPIKoja jätkusuutlik areng. EPIKoja 25. sünnipäevaks plaanitakse 

koostada ja välja anda eestikeelne variraport paberkujul. ÜRO arutab Eesti riigi poolset raportit 

tõenäoliselt 2019 või 2020, siis on ka EPIKojal vaja esitada oma variraport, mille fookuses on 

puuetega inimeste õigused. ÜRO-le esitatakse ingliskeelne lühem variant raportist 

elektrooniliselt. Olulisematest tegevustest jätkub 2018 aastal aktiivne huvikaitse tegevus, mis 

on kosunud tänu lisandunud meeskonnaliikmete tõhususele. 

AH teeb ettepaneku kokku leppida EPIKoja 25. aastapäeva vastuvõtu kuupäev. Külaliste arvuks 

planeerime ligikaudu 150 inimest. Juhatus teeb ettepaneku tähistada 2. märtsil ja palub 

tegevmeeskonnal leida sündmuse läbiviimise toimumiskoht. 

AH mainib, et EPIKoja 20. aastapäevaks sai tellitud EPIKoja aumärgid, kuid vajab 

täpsustamist, mis põhimõtete alusel neid tookord jagati. Tegevmeeskond otsib eelnevatest 

juhatuse koosoleku protokollidest üles aumärgi jagamise põhimõtted ja jagab infot juhatusega. 

AH tõstatab küsimuse, et juhatuse volitused lõpevad 2018. aasta augustis. Juhatus teeb 

ettepaneku korraldada 2018.a. 1. üldkoosolek 27.04.18 ning juhatuse korralised valimised viia 

läbi 2. üldkoosolekul EPIKoja suvekooli (16-17. august) raames 16. augustil. Suvekooli 

korraldamise osas uurida tegevmeeskonnal Läänemaa PIK valmisolekut.  

Lisaks annab EPIKoda välja „Teekond erilise lapse kõrval“ käsiraamatu vene keeles, samuti 

trükitakse juurde eestikeelset versiooni, mõlemat trükki toetab SA Innove. Ilmub ajakirja 

Sinuga kevad- ja sügisnumber, jätkub uudiskirja väljaandmine, ÜRO PIK variraporti pika 

versiooni koostamine eesti keeles ning muud tegevused seoses variraportiga. 

AH tõstab esile veel olulised kuupäevad 2018.a. tegevuskavas: 

 28.02 – Harvikhaiguste päev ja ümarlaud koostöös Agrenska Eesti Fondiga. 

 Puuetega inimeste kultuurifestival 01-02.06.2018 Tartus, korraldab Tartu PIK. 

 Aastakonverents 2018 - detsember 2018. 

 Jätkuvad rahvusvahelised tegevused (EDF, EPF liikmelisusega seonduvalt). 
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Olemasolevatest lisaprojektidest toob AH välja, et jätkuvad õigusnõustamised koostöös SA 

ÕTB; nõustamine töövõime ja puude hindamise küsimustes ning puuetega inimeste 

võtmepädevuste koolituse projekt koostöös Pro Civitasega. 

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. Tegevjuhil koostada EPIKoja 2018 

tegevusprogramm vastavalt esitatud visioonile. 

3. EPIKoja tegevmeeskonna töökorraldusest  2018  

AH informeeris, et hetkel lapsehoolduspuhkusel olev peaspetsialist Marja- Liisa Pihlak on 

avaldanud esialgset soovi alates augustist 2018 tagasi tööle naasta 0,5 tööajaga. Marja- Liisa 

lapsehoolduspuhkuse ajaks tööle võetud peaspetsialist Tauno Asuja on valmis jätkama 0,5 

tööajaga alates augustist 2018.  

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks.  

4. EPIKoja 25. aastapäeva tähistamisest  

AH mainib, et antud päevakorra punkt sai käsitletud koosoleku 1. päevakorra punkti raames. 

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. Tegevmeeskonnal kaardistada võimalikud 

toimumiskohad Tallinnas ja kaasata juhatus otsustamisse. 

5. Käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ teine kordustrükk ja venekeelne trükk 

AH mainib, et antud päevakorra punkt sai käsitletud koosoleku 1. päevakorra punkti raames. 

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. 

6. EPIKoja taotlus EPIFondi investeeringutoetuse voorus 

AH informeerib, et novembri lõpus esitas EPIKoda projektitaotluse EPIFondi poolt välja 

kuulutatud investeeringutoetuse taotlusvooru. Projektitaotluses kirjeldatud investeeringu 

käigus kaasajastatakse Eesti Puuetega Inimeste Koja seminari- ja koosolekuruumide 

esitlustehnikat ja teostatakse maja välisfassaadi ja katuse hädavajalikke hooldustöid. Hetkel 

veel kirjalikku vastust rahastusotsuse kohta ei ole. 

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. 

5. Muud küsimused 

Digiretsept 

AH vahendas Ulvi- Tammer Jäätese tõstatatud küsimust seoses eelmisel juhatuse koosolekul 

vastu võetud otsusega digiretseptiga seotud muudusettepanekute osas, kus jäädi seisukohale, et 

apteekrid ei peaks patsientide diagnoose nägema ning võiks lubada olukorda, kus teine arst 

saaks eelmise arsti poolt välja kirjutatud retsepti tühistada. UT on kirjutanud, et peale eelmise 

juhatuse koosolekut on toimunud kohtumine Haigekassa esindajatega ning selgunud palju 

täiendavat informatsiooni, mille valguses leiab UT, et EPIKoda peaks toetama ettepanekut 
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apteekritele diagnoosikoodide näitamisega. Kui varasemalt kasutati paberretsepte, olid kõik 

andmed nähtavad ka apteekritele, digiretsepti juurutamise käigus tekkis lihtsalt olukord, kus 

arstid näevad kogu kirjutatud retsepti (koos diagnoosiga) , aga apteekrid ainult osa sellest (ilma 

diagnoosita), mis omakorda toob kaasa palju segadust. Nüüdseks on muutunud ka apteekrite 

staatus, kuna nad on ametlikult lisatud tervishoiutöötajate registrisse ning vastuolu ei ole. 

Käimas on ka hulgaliselt digiuuendusi ning selle käigus on äärmiselt oluline, et dokumendid 

oleks kuvatud kõigile osapooltele ühte moodi. 

OTSUS: Võtta täiendav informatsioon teadmiseks ning toetada seisukohta, et apteekrid näeksid 

diagnoosikoode.  

Järgmine plaaniline juhatuse koosolek toimub 26. jaanuaril 2018 EPIKojas (Toompuiestee 10). 

 

Koosoleku juhataja:  Monika Haukanõmm 

 

Koosoleku protokollija: Tauno Asuja 




