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Tehnilised küsimused

• E-registreerimislehe allkirjastamine

• E-keskkonnas hääletamine



Protokollilised küsimused

•Koosoleku juhataja kinnitamine

•Häältelugemiskomisjoni valimine ja kinnitamine

•Protokollija kinnitamine

•Päevakorra kinnitamine



Päevakord 

• 11:10-11:40 EPIKoja arengukava 2017-2023 uuendamise kinnitamine. 
Monika Haukanõmm, EPIKoja juhatuse esimees

• 11:40-12:00 EPIKoja tegevuskava 2021 prioriteetide arutelu ja kinnitamine. 
Anneli Habicht, EPIKoja tegevjuht

• 12:00-12:15 Puuetega inimeste päeva 3.12 kampaania kava. 
Vladislav Veližanin, EPIKoja peaspetsialist

• 12:15-12:30 paus

• 12:30-13:00 Vaimupuudega inimeste tööalase uuringu esitlus: Kaasavad 
töökohad intellektipuudega inimestele. 
Ian Oja, Eesti Vaimpuudega Inimeste Tugiliit

• 13:00-13:30 EPIFondi kokkuvõte 2020. Eero Kiipli, EPIFondi juhataja



EPIKoja arengukava 2017-2023 
uuendamise kinnitamine

Monika Haukanõmm
EPIKoja juhatuse esimees



Vahehindamise käik
ehk kuidas jõudsime muudatusettepanekuteni

• Kirjalik arvamuskorje liikmesorganisatsioonidelt aug-sept 2020

• Rühmatööd ja arutelud EPIKoja suvekoolis 12. aug 2020

Sisend juhatusele
ja

meeskonnale

• Arutelu ja otsused juhatuse laiendatud koosolekul 30. sept 2020 
(vt juhatuse koosoleku protokoll 6/2020)

SUUR AITÄH LIIKMETELE AKTIIVSE PANUSTAMISE EEST!



Vahehindamise eesmärk

Otsustada suures pildis:

1) mida on vaja arengukavast välja võtta

2) mida on vaja arengukavasse lisada

Eesmärk ei olnud muuta arengukava struktuuri, üldistatuse astet, stiili, 
keelelist sõnastust.



• Põhikiri

• Arengukava 
2011-2016 
tulemused

• Tänased 
väljakutsed

• Tuleviku-
trendid

Arengu-
kava

alused

• 1 Puuetega inimeste (PI) ja 
krooniliste haigete (KH) 
huvid ja õigused on 
poliitikakujunduses arvesse 
võetud

• 2 PI ja KH kaasatus 
ühiskonda ja 
eneseteostuse võimalused 
on paranenud

• 3 EPIKoda on tugev, 
avatud, professionaalne ja 
jätkusuutlik organisatsioon

Strateegi-
lised

eesmärgid

• Aastased 
tegevuskavad

• Tulemuste 
mõõtmine

• Arengukava 
kohandamine

Ellu-
viimine

EPIKoja arengukava 2017-2023 struktuur

Visioon - milline on meie organisatsioon tulevikus?
EPIKoda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna

poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.

Missioon - kellele meid vaja on ja mis on meie tegevuse tulemus?
Puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse

ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.



Muudatusettepanekud 1-2 (rasvases kirjas): Tulevikutrendid

1. Puudega inimese ja kroonilise haige identiteet on muutumises ega ole nii ulatuslikult seotud puude ja/või haigusega 
kui varem.

2. Puudega inimesed ja kroonilised haiged ei vaja enam ühingut, sest vajadused on muutunud. Võib osutuda vajalikuks 
tegutseda väheneva ja vananeva liikmeskonna tingimustes. 

3. Eesti Puuetega Inimeste Koja puuetega inimeste ja krooniliste haigete huvikaitse mudel on muutumas – aina enam 
esindatakse kogu sihtrühma, mitte ainult liikmesorganisatsioonide liikmete huve.

4. Eesti Puuetega Inimeste Koja roll info vahendajana on teisenenud – oluline on 
sihtgrupile olulise ja usaldusväärse info eraldamine muust ning infoedastuse
kiirus ja mitmekülgsus.

5. Poliitikakujundusse kaasamine on muutumises. Esile on kerkinud formaalse ehk näilise kaasamise probleem.

6. Haldus- ja riigireformiga kaasnevad muudatused mõjutavad sotsiaalteenuste ja -toetuste korraldust.

7. Euroopa Sotsiaalfondi vahendite mahu vähenemise võimalik negatiivne mõju valdkonna arengule.

8.  Digipädevuse roll puuetega inimeste kaasamisel tõuseb. 



Muudatusettepanekud 3-5: Väljakutsed

1. EPIKoja projektipõhise rahastamise asendamine regulaarsega, läbi mille tagame kindlustunde ja stabiilsuse.

2. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine ja järelvalve seadustamine.

3. Sotsiaal-, tervishoiu-, töö- ja haridusvaldkonna parem omavaheline sidustamine ning 
teenuste kättesaadavus eesmärgiga parandada puuetega inimeste ja krooniliste haigete 
haigete sh harvikhaigustega patsientide igapäevast majanduslikku ja sotsiaalset 
toimetulekut ning vähendada  hooldus- ja halduskoormust. 

4. Töövõime-, ja haldusreformi rakendamisele ning puude tuvastamise,
erihoolekandeteenuste ja riigi õigusabi süsteemi ümberkujundamisele puuetega inimeste 
ja krooniliste haigete vajadustest lähtuv kaasaaitamine.

5. Ligipääsetavuse parandamine  avalikus ruumis, virtuaalses ruumis ja kodudes. 

6. EPIKoja organisatsioonide jätkusuutliku tegevusvõimekuse toetamine.



Muudatusettepanek 6: Strateegiline eesmärk 1 - Puuetega inimeste ja
krooniliste haigete huvid ja õigused on poliitikakujunduses arvesse võetud

Mõõdetavad tulemused:

1. ÜRO PIK variraport on ÜRO-le esitatud ja kaitstud.

2. Võrdõigusvoliniku juurde moodustatud sõltumatu ÜRO PIK järelevalve komisjoni kuuluvad EPIKoja ja 
liikmesorganisatsioonide esindajad.

3. Võrdse kohtlemise seaduses on määratletud puuetega inimeste diskrimineerimise keeld lisaks töö- ja kutseõppe 
valdkonnale ka tervishoiu- ja sotsiaalkindlustusteenuse saamisel, hariduses ja avalikkusele pakutavate kaupade ja 
teenuste, sealhulgas eluaseme kättesaadavuses. 

4. EPIKoja poolt esitatud arvamused, ettepanekud, ekspertarvamused ja märgukirjad leiavad arvesse võtmist osaliselt 
või täielikult.

5. EPIKoja esindaja kutsutakse ja esitatakse valdkonna olulisematesse komisjonidesse ja töörühmadesse. 

6. Eesti EL eesistumise jooksul toimub EPIKoja kaaskorraldusel vähemalt kolm sidustatud üritust.

7. Balti riikide puuetega inimeste katusorganisatsioonide vaheline koostööleping on pikendatud.

8. EPIKoda jätkab osalemist Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi, Euroopa Patsientide Foorumi ja Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee töös.

9. Eestis on loodud erinevate haiguste esmadiagnooside statistika andmebaas



Muudatusettepanek 7: Strateegiline eesmärk 2 – Puuetega inimeste ja
krooniliste haigete kaasatus ühiskonda ning eneseteostuse võimalused on 
paranenud

Alaeesmärk 2.1. Sotsiaal-, tervishoiu-, töö- ja haridusvaldkonna teenuste omavaheline sidustatus on paranenud ning 
puuetega inimeste ja krooniliste haigete halduskoormus vähenenud.

Alaeesmärk 2.2 Tervishoiuteenuste ning riiklike ja kohaliku omavalitsuse poolt osutatavate sotsiaalteenuste 
kättesaadavus on paranenud ja vastab paremini puuetega inimeste ja krooniliste haigete vajadustele. 

Alaeesmärk 2.3. Hariduse ja elukestva õppe kättesaadavus, avatud ja kaitstud tööturule pääsemine ning tööturul 
püsimine on puuetega inimestele ja kroonilistele haigetele  paranenud.

Alaeesmärk 2.4. Ümbritseva keskkonna sh virtuaaalkeskkonna ligipääsetavus ja vaba aja 
sisustamise võimalused puuetega inimestele ja kroonilistele haigetele on paranenud. 

Alaeesmärk 2.5. Laiema avalikkuse teadlikkus puuetega inimestest ja kroonilistest haigetest on paranenud ning hoiakud 
on muutunud toetavamaks. 



Muudatusettepanek 8: Strateegiline eesmärk 2 - Puuetega inimeste ja krooniliste 
haigete kaasatus ühiskonda ning eneseteostuse võimalused on paranenud.

Mõõdetavad tulemused:

1. Sotsiaal-, tervishoiu-, töö-, haridus- ja tervisevaldkonna teenuste omavahelise 
sidustatuse olulisus on sõnastatud valdkonna arengukavades ning on praktikas 
paranenud.

2. Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kättesaadavus on paranenud ning ühtlustunud ning vastab paremini puuetega 
inimeste ja krooniliste haigete vajadustele.

3. Kaasava hariduse kontseptsiooni ellurakendamisel on paranenud tugiteenuste osutamise maht ja kvaliteet. 

4. Töövõimereformi rakendamine on mõjutanud positiivselt puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteeti ning 
kaasatust ühiskonda. 

5. Ligipääsetavust reguleerivad õigusaktid on kaasajastatud ja järelvalve senisest tõhusam.

6. Valdkonna spetsialistide, EPIKoja koostööpartnerite ja laiema avalikkuse teadlikkus puuetega inimestest, kroonilistest 
haigetest ja ligipääsetavusest on tõusnud. 

7. Hoiakud ühiskonnas puuetega inimeste ja krooniliste haigete suhtes on sallivamad. 

8. EPIKojal on avalikkuses puuetega inimeste ja krooniliste haigete esindusorganisatsiooni ja ekspertkeskuse maine. 



Muudatusettepanek 9: Strateegiline eesmärk 3 - Eesti Puuetega Inimeste Koda on 
tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik organisatsioon.

Mõõdetavad tulemused:

1. EPIKoja kommunikatsioonikanalid on mitmekülgsed, kommunikatsioon tõhus, asjakohane ja ligipääsetav.

2. EPIKoja rahastamine on jätkusuutlik.

3. Puuetega inimeste ja krooniliste haigete pöördumised abi ja nõu saamiseks EPIKoja poole on kasvanud.

4. EPIKoja psüühikahäirete alane kompetents on paranenud.

5. EPIKoja hoone on heas seisukorras ja paranenud ligipääsetavusega.

6. EPIKoja liikmesorganisatsioonid on tugevad ja tööjõulised. 



EPIKoja arengukava 2017-2023 
muudatuste kinnitamine

Hääletus



EPIKoja tegevuskava 2021 
prioriteetide arutelu ja

kinnitamine

Anneli Habicht

EPIKoja tegevjuht



Meeldetuletuseks 2020 prioriteedid

1. KOV tasandi sotsiaalkaitse tugevnemisele kaasaaitamine

2. Sihtgrupi (puudega inimesed, kroonilised haiged ja nende
lähendased) teavitamise tõhustamine (sh väljapoole EPIKoja
liikmete liikmeskonda)

3. EPIKoja võrgustiku huvikaitse- ja rahastusmudeli väljatöötamine
koostöös EPIFondiga



Juhatuse ettepanek tegevuskava 2021 prioriteetideks

1. KOV tasandi sotsiaalkaitse tugevnemisele kaasaaitamine
(jätkuprioriteet 2020 a-st)

2. Ligipääsetavuse edendamine EPIKoja võrgustiku poolt



EPIKoja tegevuskava 2021 
prioriteetide kinnitamine.

Hääletus



EPIKoja uue töötaja
tutvustamine

Vladislav Veližanin, peaspetsialist al sept 2020  



Puuetega inimeste päeva 
kampaania ettevalmistus

Vladislav Veližanin
Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist

20.11.2020



EPIKoja traditsiooniline konverents



2020 infokampaania

• Dialoog laiema avalikkusega sotsiaalreklaami kaudu

• Epideemiast tulenevate piirangute tunnistamine ja 
mõtestamine

• Kolm videoklippi sotsiaalmeediasse, koostöö nn tavameediaga

• Arvamusliidrite toetus



„Terve elu eriolukorras“

Paljud epideemiast tulenevad mured võivad meenutada puudest 
tingitud piiranguid:

• Liikumispuue ja kodune isolatsioon

• Kuulmispuue ja Interneti koosolekud

• Hooajaline tervise jälgimine ja diabeet



Lõputiitrid

Priit Pius

Uku Suviste

Argo Aadli

Tatjana Kosmõnina

Kristi Kallaste

Kätlin Riidebach



Plaanid

• 20.11 ja 23.11 võttepäevad

• 01.12 videod käes

• 02.12 viimaste paranduste sisseviimine

• 03.12 reklaam Facebookis ja YouTubes

• Läbirääkimised TV kanalitega

Videod on eesti ja vene keeles, tagatud on subtiitrid, 
viipekeeletõlge. 



Nägemiseni!

• Facebook: Eesti Puuetega Inimeste Koda

• YouTube: Eesti Puuetega Inimeste Koda

https://epikoda.ee



Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit

Ian Oja

arendusjuht

53493962, ian@vaimukad.ee





Intellektipuudega tööotsijatel on väga raske leida pikaajalisi
ja kestvaid töökohti. Nad soovivad töötada ja nad on
töövõimelised, kuid eelarvamuste tõttu ootab paljusid
sellesse rühma kuuluvaid inimesi  tööpuudus või pikaajaline
haiguspuhkus.



Projekti eesmärgiks intellektipuudega inimeste töötamise
soodustamine. Selleks uurisime põhjusi, mis takistab
töölesaamist ja valmistasime:

●Paremad tulevikustsenaariumid - poliitikate ülevaade ja
● soovitused

●Üle-Euroopaline uuring

●Koolitusmaterjalid tööandjatele

●Kuus õppevideot erinevatel
● teemadel





Mis on mitmekesisuse haldamise eelised?
Parem töökoht ja töökeskkond
Vaimupuudega inimesed on motiveeritud, entusiastlikud ja
uhked oma töö üle. Nad inspireerivad.

Kaasake rohkem erinevaid ja huvitavaid kandidaate
Olge rohkem avatud vähem „ilmselgetele” kandidaatidele ja
tööotsijatele nagu vaimupuudega inimesed.

Vaadake üle protsessid ja lähenemine ning lihtsustage neid
Sellest saavad kokkuvõttes kõik kasu - imestatakse, miks
kohandusi varem ei tehtud

Stabiilne tööjõud varem suure tööjõu voolavusega
töökohtadele. Tugevamad, enesekindlamad, iseseisvad
vaimupuudega töötajad.



Kuidas tagada, et ettevõtted toetaksid vaimupuudega töötajaid?
Pakkuge tööandjatele teadmisi ja pädevusi.

Tehke tööandjad teadlikuks vaimupuudega inimeste
potentsiaalist.

Aidake tööandjaid vaimupuudega töötajate leidmisel.
Pakkuge tööandjatele professionaalset ja erialast toetust.

Lihtsustage rahalise toetuse saamist, vastajad hindavad
rahalisi stiimuleid või hüvitisi. „Kui me pingutame ühiskonna
nimel, siis oleks tore, kui ühiskond saaks midagi tagasi anda."

Rahalised stiimulid või toetused peaksid olema jätkuvad.

Vaimupuudega inimeste rahalise toetuse paindlikkus.



Kuidas aitavad vaimupuudega inimesed kaasa mitmekesisuse
Suurendamisele?

Aktiivne osalemine organisatsioonis võib protsesse ja
süsteeme heas mõttes muuta kogu personali jaoks.

Erinev nägemus asjadest võib olla nagu sõõm värsket õhku
Nende siirus peegeldub kogu organisatsioonis / ettevõttes
Intellektipuudega töötajad on väga uhked näitama
välismaailmale, et nende ettevõte hoolib mitmekesisusest
ja annab neile võimalusi.

Sallivus kolleegide seas kasvab.



Soovitused
Kaasavate ettevõtete ja ettevõtjate võrgustiku loomine
omavahel teabe vahetamiseks, vaimupuudega töötajate leidmiseks,
teadlikkuse suurendamiseks.

Paremini kaasata vaimupuudega inimesi CV-de koostamisel, tööle
kandideerimisel ja potentsiaalsete tööandjatega suhtlemisel.
Uued tehnoloogiad annavad vaimupuudega inimestele võimaluse oma
andeid ja oskusi ilma CV-ta näidata.
Partnerlus koolide ja tööandjate vahel.
Töökohtade leidmine läbi praktikate ja asendustöökohtade.

Vaadake üle värbamisprotsessid ja protseduurid.
Hindamine, mille töötajad peavad läbima isegi madalat haridust nõudvate
töökohtade jaoks, pole kohandatud vaimupuudega inimestele. See
takistab nende edutamist, hoolimata vajalike oskuste ja pädevuste
olemasolust.
Lihtsalt loetavate dokumentide loomine – lihtsa keele propageerimine
alates lepingust, mida on vaja uue töötaja palkamiseks.



2021 aastal jätkab EVPIT



AITÄH KUULAMAST

Ian Oja
53493962

ian@vaimukad.ee

Seda projekti rahastas Euroopa Liidu õiguste,
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm (2014-2020)



SA EESTI PUUETEGA INIMESTE FOND EPIKoda 20.11.2020



SA EESTI PUUETEGA INIMESTE FOND

SA EPIFond on riigi sihtasutus, mille põhikirjaliseks 
eesmärgiks on rahaliste vahendite kogumise ja 
eraldamise kaudu toetada ja soodustada puuetega 
inimeste integreerimist ühiskonda, nende sotsiaalse 
aktiivsuse suurendamist ning neile võrdsete 
võimaluste loomist. 

Fondi nõukogu on 6 liikmeline: 



STRATEEGILISEST PARTNERLUSEST AASTAL 2020

Sa Eesti Puuetega Inimeste Fond on Sotsiaalministeeriumi strateegiline partner taotlusvooru

„Puudega ning psüühikahäirega inimeste huvikaitse ja võimestamine“ raames.

Strateegiline partnerlus sisaldab endas kahte suunda:

• Suund 1: puudega inimeste huvikaitse:

• Suund 2: psüühikahäirega inimeste huvikaitse välja arendamine ning kogukondade võimestamine.



STRATEEGILISEST PARTNERLUSEST AASTAL 2020
Eesmärkide teostamiseks on Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fondile eraldatud otsustuse 19.12.2019 
nr.11.6-26/0698 alusel toetus kogusummas 3 600 000 eurot, millest aastasse 2020 oli algselt planeeritud 1 
200 000 eurot. Aru saades COVID-19 tekitatud olukorrast nõustusid EPIFond ja Sotsiaalministeerium 
vähendama 2020 aasta eelarvet, muutmata projekti kogusummat.

2020 aastal on EPIFond saanud Sotsiaalministeeriumi poolt jaotatavast Hasartmängumaksu laekumistest 
kokku 1 085 450 eurot. EPIFondile toimus 4 kvartaalset laekumist: 

Tulenevalt COVID-19 põhjustatud hasartmängumaksu alalaekumistest jäi võrreldes esialgselt lepinguga 
kavandatust 2020 aasta kogutoetuse summa väiksemaks 114 550 euro võrra.

Alalaekumise tõttu vähendati EPIFondi halduskulusid, seoses mitmete tegevuste ära jäämisele COVID-19 
viiruse levikuga seonduvalt kärbiti EPIKoja toetust psüühikahäiretega inimeste ning nende lähedasi 
koondavate organisatsioonide huvikaitsealase tegevuse võimestamise ning psüühikahäiretega inimesi 
koondava katusorganisatsiooni loomise koordineerimisele. Samuti jäeti ära taotlusvoorud psüühikahäiretega 
inimeste organisatsioonidele ja loobuti 2020. aasta lõpu reservi jaotamisest puuetega inimeste 
organisatsioonidele. Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide lepingulisi tegevustoetusi võrreldes 
esialgselt kavandatuga ei vähendatud.



STRATEEGILISEST PARTNERLUSEST AASTAL 2020

EPIFond on käesoleval aastal rahastanud 50 organisatsiooni. Nende hulgas Eesti Puuetega Inimeste 

Koda, 31 puudespetsiifilist esindusorganisatsiooni ning 16 maakondlikku puuetega inimeste koda, 

Heaolu- ja Taastumise Kooli ning EPIFondi enda algatusel eraldi kogutud annetustest nägemispuudega 

lastega tegelevat Tartu Emajõe Kooli. 

Kokkuleppel Sotsiaalministeeriumiga pikendati Suund 2 elluviimise perioodi ühe aasta võrra, aastani 

2023. Strateegilise partnerluse lõppedes peab silmas pidama, et Suund 1 ja Suund 2 on erinevate 

lõpptähtaegadega. See võib muuta järgnevate perioodide rahastamise administreerimise 

keerulisemaks. Oluline on, et käivitatud protsessid, mis suudavad ennast ühiskonnas õigustada, oleksid 

nimetatud perioodide erinevusest sõltumata jätkuvad.



STRATEEGILISEST PARTNERLUSEST AASTAL 2020

Hoolimata COVID-19 põhjustatud segadusest sai EPIFond edukalt läbi viia psüühiliste erivajadustega 

inimestele kriisikaardi koostamise nõustamise teenuse taotlusvooru, mille raames toetatakse Heaolu- ja 

Taastumise Kooli projekti „Kriisikaart – toeks vaimse tervise kriisi ajal“ kogusummas 66 144 eurot.

Käivitusid EPIKoja poolt koordineeritud tegevused, mille eesmärgiks on luua soodsad tingimused 

psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedasi koondava katusorganisatsiooni sünniks. Läbi viidud tegevusi 

hindame edukateks.

Tulenevalt 2019 aastal läbi viidud uuringust "Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse 

teostamise uuring" ja sealt tulenevatest ettepanekutest kohandati ning täiendati puudega inimeste 

organisatsioonide rahastusmudelit. Rahastusmudeli muudatustele eelnes laiapõhjaline ja mitmetasandiline 

kaasav arutelu.

http://www.epifond.ee/admin/upload/Dokumendid/Puuetega%20inimeste%20organisatsioonide%20uuring%2024_10_19.pdf


STRATEEGILISEST PARTNERLUSEST AASTAL 2020

Samuti toimub uue elektroonilise infosüsteemi juurutamine avalduste esitamiseks ja nende 

menetlemiseks. See sisaldab uut taotlusvormi ja aruande vormi. Aruande vormi eesmärk on aidata 

organisatsioonidel analüüsida oma tegevusi huvikaitse fookusest lähtuvalt. Samuti aitab see EPIFondil 

näha, milline organisatsioon on erinevatel põhjustel huvikaitse tegevustes aktiivsem.



AASTA 2021 TOETUSTEST.

2021 toetuste kogusumma: 1 224 000 eurot

Suund 1, puuetega inimeste organisatsioonidele: 1153202 eurot

EPIKoja toetus ning organisatsioonide jaotused vastavalt jaotusvalemile 
otsustatakase novembri kuisel EPIFondi nõukogu koosolekul.



KOKKUVÕTVALT

 Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2020.aasta on olnud väga keeruline, kuid hoolimata 

muutlikest tingimustest on suudetud tagada valdkonna stabiilsus, sisse viidud 

pikaajalise mõjuga strateegilised muutused rahastamises, vähendatud bürokraatiat 

ja halduskulusid ning käivitatud mitmed olulised protsessid psüühikahäiretega 

inimeste toimetuleku valdkonnas.



Tänan tähelepanu eest!



Peatse kohtumiseni
ja tugevat tervist!


