
 

Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse koosoleku protokoll 3/2017 

 

Toimumise aeg: 27.04.2017 

Toimumise koht: Eesti Puuetega Inimeste Koda, Toompuiestee 10, Tallinn 

Koosoleku algus: kell 9:15 

Koosoleku lõpp: kell 10.45 

Osalesid: Monika Haukanõmm, Helle Sass, Kaia Kaldvee, Kairit Numa, Malle Kobin, 

Monica Lõvi, Senta Michelson, Toomas Mihkelson, Ulvi Tammer-Jäätes. 

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

EPIKoja peaspetsialist Helen Kask.  

Koosolekut asub juhatama Monika Haukanõmm, kes teeb ettepaneku kinnitada koosoleku 

protokollijaks Helen Kask. 

OTSUS: Kinnitada koosoleku protokollijaks Helen Kask. 

Monika Haukanõmm tutvustab koosoleku päevakorda. 

Koosoleku päevakord: 

1. EPIKoja üldkoosoleku 1/2017 27.04 päevakorra kinnitamine 

2. EPIKoja majandusaasta aruande 2016 kinnitamine 

3.  Töövõime hindamise nõustamise teenuse võimalik osutamine EPIKojas 

Sotsiaalministeeriumi partnerina 

4. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (PIK) variraporti koostamise protsessi 

vaheülevaade. Mihkel Tõkke, variraporti projektijuht (kutsutud kl 10:00) 

5. ÜRO PIK järelevalve korraldamisest 

6. Muud küsimused 



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

maha võtta? 

Keegi ei soovi esitatud päevakorda muuta. 

OTSUS: Kinnitada päevakord ühehäälselt. 

 

1. EPIKoja üldkoosoleku 1/2017 27.04 päevakorra kinnitamine 

Monika Haukanõmm (MH) tutvustab EPIKoja üldkoosoleku 1/2017 päevakorda. MH 

selgitab, et täpsustunud on Külliki Bode ametinimetus, Võrdõigusvoliniku poolt on uus 

esineja Merit Ulvik ning ministeeriumi poolt on kaks ettekandjat Kristiina Tuisk ja Ketri 

Kupper. MH lisab, et seekordsel üldkoosolekul on ülevaade EPIKoja tegemistest on üldisem, 

kõik vajalikud materjalid on osalejatele saadetud varasemalt tutvumiseks. 

OTSUS: kinnitada päevakord. 

 

2. EPIKoja majandusaasta aruande 2016 kinnitamine 

MH annab lühiülevaate majandusaasta aruandest, mis on varasemalt saadetud juhatuse 

liikmetele tutvumiseks.  

OTSUS: Kinnitada EPIKoja majandusaasta aruanne 2016 ja saata üldkoosolekule 

kinnitamiseks. 

 

3. Töövõime hindamise nõustamise teenuse võimalik osutamine EPIKojas 

Sotsiaalministeeriumi partnerina 

Anneli Habicht (AH) selgitab, et Riigikontroll tegi aasta alguses (2017) Töövõimereformi 

käivitumise ja riigi valmisoleku kohta auditi, milles tuli ühe kitsaskohana välja, et riik ei ole 

loonud vähenenud töövõimega inimestele sõltumatut konsultatsiooni võimalust. Nimelt ei ole 

tasakaalus, et Töötukassa, kes hindab töövõimet, nõustab inimesi ka vaiete osas. Riigikontrolli 

auditis oli väljatoodud teiste riikide näitena, et sõltumatu nõustamine on sageli toodud 

MTÜde juurde. AH selgitab, et sellest tulenevalt tegi Sotsiaalministeerium ettepaneku 

EPIKojale nimetatud rolli võtmiseks, millega EPIKoda pärast läbirääkimisi nõustus. 18. 

aprillil allkirjastati ühiste kavatsuste protokoll. Täna ei ole veel ministeeriumiga sõlmitud 

lepingut ning pandud paika teenuse täpne sisu ja maht. AH lisab, et tõenäoliselt tähendab see 

poole koormusega tööd ühele inimesele, kes hakkab nõustamisi läbi viima EPIKoja juures. 

Arvestades töö sisu peaks tegemist olema juristiga, sellest tulenevalt on hetkel valikus kaks 

teed - kas EPIKoja meeskonda kaasata uus inimene või vajalik teenus ostetakse sisse 

väljastpoolt. AH sõnul on täna on keeruline hinnata töömahtu, seetõttu ei saa ka hetkel veel 

öelda, kuidas töö tuleks korraldada. 



Monika Haukanõmm (MH) lisab, et EPIKoda peab tõstma ka enda  juriidilist võimekust ja 

pädevust ning seetõttu tasub kaaluda otsida inimest, kes toetaks meeskonda juriidilistes 

küsimustes laiemalt. 

Kaia Kaldvee (KK) lisab, et oluline on saata välja sõnum, et teenus on kättesaadav kõigile, ka 

Tallinnast väljaspoole ning nõustamist saab vajadusel ka telefoni ja emaili teel. 

Ulvi Tammer-Jäätes (UTJ) avaldab arvamust, et krooniliste haiguste ja puuete puhul on 

inimeste vajadused erinevad, selleks ei pea tegemist olema tingimata juristiga, kes suudab 

inimest vajalikes küsimustes nõustada. 

Ka teised juhatuse liikmed nõustuvad, et nõustaja ei peaks tingimata olema jurist, vaid pigem 

valdama laiemaid teadmisi sotsiaalvaldkonna toimimisest ning erivajaduste spetsiifikast. 

Lõpliku otsuse saab siiski teha alles detailide täpsustumisel. Juhatuse liikmed on seisukohal, 

et kuna enamik vaiete põhjuseks on puudulikud terviseandmed e-tervise süsteemis peaks 

EPIKoda tegema rohkem tööd selle nimel, et kõrvaldataks kvaliteedivead andmete osas st 

tööd tuleks teha ka meditsiinisüsteemi ja arstide suunal. 

OTSUS: Võtta info teadmiseks, EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht hoiab juhatust edasiste 

tegevustega kursis. 

MH teeb ettepaneku vahetada päevakorra punktid 4 ja 5, sest variraporti projektijuhi 

esinemisele algusega 10.00 on veel piisavalt aega. Juhatuse liikmed nõustuvad ettepanekuga. 

4. ÜRO PIK järelevalve korraldamisest 

MH annab ülevaate ÜRO PIK järelevalve korraldamisest. MH selgitab, et endiselt ei ole 

loodud sõltumatut järelevalve mehhanismi, põhjusel, et Eestis puudub vastav seadusandlus. 

On lepitud kokku, et rolli ja pädevuse võtab võrdõigusvolinik, kuid selleks on vaja muuta 

võrdse kohtlemise seadust. Seoses järelevalve korraldamisega toimus MH ja AH kohtumine 

Liina Kanteriga, kes on Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna juhataja. MH lisab, 

et Liina Kanter andis lootust, et seaduse eelnõu liigub peagi, eeldavasti mais 2017 

kooskõlastusringile. EPIKoda on lootnud, et seaduse muudatused jõustuvad 1. jaanuarist 

2018, kuid peagi algava Euroopa Liidu eesistumisega nihkub see tõenäoliselt jällegi edasi. 

MH juhib tähelepanu ka asjaolule, et 2012 aastast on olnud Sotsiaalministeeriumi eelarves 30  

000 eurot sõltumatu järelevalve mehhanismi töös hoidmiseks, viimastel aastatel on see 

tõstetud võrdõigusvoliniku eelarvesse ning muutunud baasrahastuse osaks. MH sõnul ei saa 

sellega kindlasti rahul olla. 

MH lisab, et 28.04 toimub EPIKoja juhatuse esimehe ja tegevmeeskonna kohtumine 

Õiguskantsleriga, kellega on plaanis ÜRO PIK järelevalve teemat käsitleda.  

OTSUS: Võtta info teadmiseks. 

5. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (PIK) variraporti koostamise protsessi 

vaheülevaade. Mihkel Tõkke, variraporti projektijuht  



Mihkel Tõkke (MT) selgitab, millised artiklid on variraporti jaoks välja valitud (kokku 13 

artiklit). MT lisab, et tehtud on teoreetilise tausta kogumine olemasolevatest uuringutest, ja 

teiste riikide kogemustest. Samuti on toimunud esmase info kogumine kodadelt, ning 

kasutatud on ka võrdõigusvoliniku poole tehtud pöördumisi. 

MT lisab, et järgmised sammud on info kogumine liitudelt ja ühingutelt. Planeeritud on ka 

ÜRO PIK rakendamise sõltuma järelevalve edendamise ja kaitse komitee varasemate 

liikmetega kohtumine Olulisel kohal on ka ekspertarvamuste kogumine vastavate artiklite 

juurde. Sellele järgneb erinevate peatükkide kokkukirjutamine ning mahu võrdsustamine ja 

esmase versiooni saatmine kommenteerimiseks, täiendamiseks. 

MH küsib, kas teada on millal võiks riigi raport Genfis kaitsmisele jõuda. AH selgitab, et 

praktika näitab, et see toimub umbes nelja aasta pärast riigi raporti esitamist, seega arvatavasti 

2019 aastal. AH lisab, et kaitsmise aeg teatakse umbes 1,5 aastat ette, siiani ei ole sellist infot 

EPIKojani jõudnud. MH sõnul tuleb arvestada ka puuetega inimeste esindajate sõidukulud 

Genfi sh tuleb ministeeriumilt uurida toetuse võimaluste osas. 

MH küsib, millal peaks variraport valmima. MT: Sõnul loodetakse variraport lõplikult valmis 

saada 2017 aasta lõpuks. 

AH lisab, et kuna EPIKoda tähistab järgmisel aastal oma 25. sünnipäeva, siis on ühe 

võimaliku ideena kaalutud selleks sündmuseks paberkandjal variraporti väljaandmist. 

Nimetatud materjal peaks sisaldama rohkem infot ka EPIKoja enda ajaloo kohta. 

OTSUS: võtta info teadmiseks. 

6. MUUD KÜSIMUSED 

Eesti Üliõpilaskondade Liidu avaldus EPIKoja toetajaliikmeks astumise osas.  

MH selgitab, et laekunud on avaldus Eesti Üliõpilaskondade Liidult (EÜL) sooviga astuda 

EPIKoja toetajaliikmeks. MH lisab, et EÜL põhjendab enda soovi asjaoluga, et teeb 

EPIKojaga koostööd ning usub, et ühises inforuumis olles saavad nad esindada veelgi 

paremini puuetega tudengite huve. AH lisab, et EPIKojal on väga hea koostöö EÜLiga ning 

ühiseid teemasid jätkub. Juhatuse liikmed leiavad, et EÜLile toetajaliikme staatuse andmine 

on omavahelisele koostööle kasulik. 

OTSUS: Eesti Üliõpilaskonade Liit võtta vastu EPIKoja toetajaliikmeks. Tegevmeeskonnal 

teavitada EÜL-i ja lisada EÜL EPIKoja kodulehele toetajaliikmena. 

EPIKoja Toompuiestee kinnistu tulevikust 

MH selgitab, et Tallinna linn on andnud EPIKoja ruumid Toompuiesteel 25 aastaks 

kasutamiseks, perioodi lõpuni on aega 8 aastat. MH selgitab, et pärast perioodi lõppu on 

linnavalitsusel õigus kinnistu kasutamist pikendada, müüa avalikul enampakkumisel või võtta 

endale kasutusse ning anda näiteks mõnele teisele organisatsioonile kasutamiseks. 



MH lisab, et kui linn paneb kinnistu müüki, siis on EPIKojal eelisostuõigus. Kui kinnistu 

läheb enampakkumisele, siis turuhinnast 75% kuulub hüvitamisele EPIKojale. MH sõnul 

tuleks teemaga hakata juba praegu tegelema ning kaaluda erinevaid võimalusi tuleviku osas. 

AH küsib, et kui linn otsustab hoone anda kasutusse mõnele teisele sotsiaalvaldkonna 

organisatsioonile, kas EPIKoda saab ka  sellisel juhul hüvitist? 

MH sõnul nõuab see nõuab täpsustamist. MH sõnul tuleb lähiajal leppida kohtumine Tallinna 

linnavalitsusega ning teemat arutada. 

OTSUS: võtta informatsioon teatavaks. 

Projekt „Erilised purjetajad“ 

MH selgitab, et tema poole on pöördunud Külli Haav projektist „Erilised purjetajad“, mis 

plaanib käesoleval suvel Merepäevade raames anda võimaluse erivajadustega inimestel minna 

merele purjetama. Lisaks Merepäevadele saavad suvel purjetamist proovida erivajadusega 

inimesed ka Pärnus ja Kuressaares. Projektil on olemas sponsorid ja toetajad ning eestvedajad 

otsivad partnerit mõne MTÜ näol, kelle kaudu oleks võimalik annetusi koguda. 

Juhatus soovitab uurida koostöövõimalusi Eesti Jahtklubide Liiduga (kontakt Egon Elstein) 

ning Eesti Puuetega Naiste Ühendusega. 

EPIKoda on omaltpoolt valmis projekti toetama info levitamisega. 

 OTSUS: võtta info teatavaks ning edastada projekti meeskonnale väljapakutud kontaktid 

 

Järgmine plaaniline juhatuse koosolek toimub 14. augustil Viljandimaal (EPIKoja 

suvekoolis). Vajadusel kohtutakse varem. 

 

 

 

Koosoleku juhataja:                                             Monika Haukanõmm 

 

 

Koosoleku protokollija:          Helen Kask 

 


