Epikoda podcast 14. episood:
Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele
Transkriptsiooni algus
Helge reklaammuusika
Meeshääl: Epikoda. Eesti puuetega inimeste koja taskuhaaling
Saatejuht, Jakob Rosin:
Tere, mina olen Jakob Rosin, Eesti puuetega inimeste koja podcasti “Epikoda” juht.
Tanases saates raagime me aga oiguskaitsest ja oigusalasest noustamisest, mida pakub
oigusteenuste buroo taiesti tasuta puudega inimestele. Teeme juttu oigusteenuste buroo
juhi Hille rauaga.
Vahekõll, klaverimuusika.
Jakob Rosin: Mul on hea meel tervitada Eesti Puuetega Inimeste Koja podcasti
virtuaalse stuudios oigusteenuste buroo juhatajat. Hille raud, tervist.
Hille Raud: Tere
Jakob Rosin: Tanu Eesti Puuetega Inimeste Kojale on paljudel puudega inimestel
voimalik poorduda teie poole oigusnouga voi oiguskusimustega. Kui me vaatame uldiselt,
aga teie tood oigusnoustamise osas, millised on need mured, mis tana Eestis inimestel
oigusalaselt on, milles koige rohkem abi vajatakse?
Hille Raud: Meie buroo ei ole paris tavaline buroo sellest lahtuvalt, et keda me
abistame. Selle buroo eesmark on hoida oigusabile ligipaasetavuse uks lahti ja hoida see
uks lahti inimesele, kui tal oigusabi vajamise hetkel sellist ressurssi ei ole seda teenust siis
tavakorras saada. Me saame abistada ainult oma sihtgruppe, usna kitsaid sihtgruppe, ja
meie pohiline eesmark on tagada inimesele eluks toimetulekuvaldkondades igapaevase
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elu oigusalane kaitse. Ehk, need on taiesti tavalised teemad, millega po orduda, korvaldada
takistused igapaevase eluga edasiminekul. Selliste eriliste ja eksklusiivsete ja maailma
paranduslike asjadega me tegeleda ei saagi. Tahtis on see, et inimesed teavad, et selline
abi on olemas, see igapaevaelu on paratamatult ka usna keeruliseks kujunenud. Et siis
seda oigusega kokkupuudet tuleb ikka paris palju ette.
Jakob Rosin Aga kui me vaatame naiteks mingisuguseid naiteid, mis need teemad
enam-vahem olla voiksid, mis olukorras inimestel tekib segadus?
Hille Raud: Noh, et kui me votame agendaks, et tavaline oiguselu. Siis palju aastaid
on olnud meie toolaua valdavaks teemaks koik, mis puudutab peresuhteid, kull siis
vanemate omavahelisi suhteid, vanemate ja laste vahelisi suhteid. Ma ei tea, kas see on
siis koroona moju voi on see siis tegelikult erinevate meetmete, mida riik veel on uritanud
rakendada moju, siis tana see perekonnaoiguse osakaal on pisut vahenenud ja kahjuks on
esikohale kerkinud just erinevad volad, kohustused ehk saaksin nimetada siis volasuhted,
kus on siis mingisugused tasumata arved, vanad arved, siis voetakse ikkagi toimetulekuks
kiirlaene, mis on vaga kallis ja vaga kahtlane viis oma eluga toimetulekut tagada. Ja noh,
utleme niimoodi, et trendina on naha, et meil kasvab just erinevate kohustuste volasuhete
temaatika
Jakob Rosin: Ja selles suhtes on siin osa, ma saan aru, inimeste finantskaitumise
opetamine, et lisaks sellele, mismoodi nuud juriidiliselt asju lahendada, ilmselt tuleb
inimestele selgitada, et tegelikult see lahenemine, mis nad valinud on ei ole koige oigem.
Hille Raud: Hetkel on see natukene selles mottes keeruline, et see opetamine on juba
hiljaks jaanud. Meie too spetsiifika tavaliselt seisneb selles, et see, mis me igapaevaselt
teeme, see on ikkagi tagajargedega tegelemine. Mida me oleme Epikojaga koostoos
moelnud ja neid asju ka teostanud, see projekt voi see koostooperiood, mis algad esimesel
aprillil, see on meil juba tegelikult teine koostooperiood.
Esimene, viie aastane, ikka vaga pikk koostooperiood on juba selja taga. Mida me
oleme selleks teinud, et ennetada. Me oleme korraldanud teabeuritusi, oleme uritanud
Epikoja sisestes meediumites selgitavaid artikleid kirjutada, et sellesse me saame kull
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panustada ja hoiatada inimesi, aga tavaliselt on hada selles, et kui see probleem jouab
juristi toolauale, siis on need kahjulikud otsused juba langetatud.
Jakob Rosin: Kui lai see teemade spekter tegelikult on? Me toime siin paar naidet,
mis puudutavad volga, perekondlikke suhteid, kui palju voiks siin abi olla ka
ligipaasetavuse alastest teemadest, kui ma naiteks fuusiliselt ei saagi kuhugi, naiteks
poodi, sest poe ukse ees on mitu trepiastet ja pood keeldub seal lahendusi nagemast, et
kas mingisugused sellised valdkonnad voiksid ka teie lauale jouda.
Hille raud: No neid selles mottes on nagu vahe olnud, voi nad on olnud siis ikkagi
jallegi suurema teavituskampaania raames, aga noh, mida meil on olnud ja mida tegelikult
voiks nagu arvata, et kuna meil fookus on erivajadusega inimesed,voiks olla rohkem, on
siis erinevad sotsiaalteenuste ja toetuste suunalised oiguste riived, voi siis vahemasti
inimene tunneb, et talle on liiga tehtud ja siis ta kontrollib juristiga koostoos selle ule, et
kas ikka on, kui me lahtume oigusnormist ja kas saab midagi ette votta. Et selliste
sotsiaalteenuste osakaal ei olegi nagu esikohal, mida voiks nagu arvata.
Mida voiks siin teenuste osas naitena tuua, no meil on olnud siin selline pikaajaline.
Kas sobib nii-oelda sodimine, aga noh, siiski, et kuidas uks inimene vajas
koduhooldusteenust ja kuidas siis kohalik omavalitsus seda talle kohe sugugi anda ei
tahtnud. Voi siis see koostoo oli nagu konarlik, sest et omavalitsuse poolt
sotsiaalvaldkonna spetsialistil oli nagemus, et talle sobib kindlasti teine teenus. Tanaseks
on selles mottes voib-olla hea teada seda, et sotsiaalhoolekande seaduses on tehtud jalle
muudatusi ja kui neid teenusedisaine vaadata, siis ka riik tana toonitab, et abi peab olema
nii kaua kui vahegi voimalik selliselt toetav, et inimene saaks jatkata oma elu oma
tavalises keskkonnas ja alles siis seejarel, kui see toesti on voimatu, siis tuleb pakkuda
muid teenuseid.
Aga sihukeste, et noh, toesti naiteks, et trepiastmed voi et ei paase ligi … uksikud
juhtumid on. Just naiteks valimiste ajal oli see fookus, eks ole. Mida me saame oelda, et me
saame abistada siis inimest, kui see muutub tema subjektiivseks oiguseks ehk minu oigusi
on rikutud ja selleks, et uks, uks voi teine asi muutuks inimese subjektiivseks oiguste
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rikkumiseks, siis tuleb koigepealt naiteks otsustajale teha taotlus voi avaldus, siis
otsustaja, kes siis sotsiaalvaldkonnas ikkagi valdavalt on kohalik omavalitsus, teeb siis
oma otsuse ara, ja kui see on otsus, mis erivajadusega inimesele ei sobi, siis hakkame meie
koostood tegema, vaatame, kas sellele on lahendust. Kas on oiguste vormi riivet, kas saab
lahendusi leida? Et kahjuks juristi too vahest erivajadusega inimestele natukene jaab nagu
ebaselgeks voi kaugeks, et me imesid teha ei suuda. Meie saame oma tood teha ikkagi
selliselt, et me kontrollime asjaolud ara.
Esiteks on see, kuidas teile tundub teie mure, voi utleme siis, eks ole, klientidele. Siis
me peame kontrollima asjaolud ara ja vaatama ikkagi sellise suhteliselt pragmaatilise
pilguga, et kas on ikkagi seadusesatet rikutud voi mitte.
Jakob Rosin: Paljudel inimestel on ka, ma kujutan ette oigusabi osas sellised
kohklused ja hirmud, et inimesed on vaga tagasihoidlikud, kui palju te seda muret naete
oma toos, et inimesed tegelikult ei julgegi, antakse voib-olla vaga kergesti alla.
Hille raud: Ja no tegelikult ma tahakski, et selle tanase podcasti toel julgustada ule
Eesti inimesi kas voi kusima, et kas mu oigusi on rikutud ja sealt juba edasi. Voib-olla
toesti ma ei tea, kas tana on kusimus julguses voi tana on kusimus vaikeses koroona
jarelmojus ja kuidagi selles, et inimesed ongi isoleerunud rohkem ja ei ajagi oma asju
piisavalt aktiivselt. Aga selles mottes kull, et informatsiooni, et selline teenus on olemas,
et see telefoninumber leviks julgelt helistatakse ja kusitakse, kull me siis ule vaatame, kas
on asja, voi ei ole asja. Aga teha see esimene kone ara, et veenduda
Jakob Rosin: Seega, tegelikkuses ma ei peagi olema veel kindel, et minu oiguseid on
rikutud, ma ei pea seda ise valja motlema. Voin vabalt tulla teie juurde kusima, et teate,
selline olukord, mul on tunne, et natuke vist on valesti. Aga kas pariselt ka on?
Hille Raud: Jaa, kindlasti, ja siis me hakkame juhendama, et milliseid materjale oleks
vaja koguda. Justiitsministeerium natukene disainis seda oigusabi teenust umber ja selle
aastane koostooprojekt on kaivitunud natuke umber disainitud teenusega. Ja meie roll
olekski selline esmane teavitamine, esmane selgitamine, ja kaasa arvatud ka igapaevasel
siis ametiasutustega suhtlemisel ja asjaajamisel abistamine, juhendamine. Et mida me
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selle abistamise ja juhendamise all ise oleme puudnud teha ja jallegi julgustame inimesi,
selleks jallegi koolitas meid, eks ole, siis see koroona, see abi oleks voimalikult ule Eesti ja
voimalikult uhtlaselt ja voimalikult koigile ligipaasetav siis votke telefon, helistage selleks,
et juristiga asjalikku koostood teha ei ole vaja teda ilmtingimata silmast silma naha, vaid
vaga tohusalt saab alustada koostood selliselt, et me vestleme ara, me esitame oma
kusimused, mida me oskame esitada ja siis juba hakkavad hargnema need jargmised
sammud, et selles mottes igal juhul votta telefon ja helistada.
Jakob Rosin: Kui pohjalikult ma peaksin olema ideaalis ette valmistunud, millist infot
teie alguses kuulda tahate?
Hille raud: Koigepealt me tahame kuulda, me peame kusima seda, et kas sul on
erivajadus ja siis me uritame oma kusimustega aru saada, et kas see on siis see eluks
esmatahtis valdkond, et noh, eksklusiivsete oigusabi teemadega me ei tegele. Siis Me ei
tegele krimikuritegude, ehk et siis karistusoigusega me ei tegele. Meil on moned
valdkonnad buroo noukogu otsusega, mis on valistatud ja need valdkonnad pisut
haakuvad ka ule ka riigi poolt, et uleuldse nagu disainitud oigusabi toetusega kogu selle
ka erivajadustega inimeste oigusabi aluseks on riigi oigusabi seadus ja riigi oigusabi
seaduse mote on siis see, et oigusabivajaduse hetkel sa ei ole voimeline selle eest tasuma
ja lisaks muidugi siis ka teatud valdkonnad, riik on otsustanud, et seda ei pea tasuta
saama. Et mones valdkonnas, kus sa kindlasti tahad oma oiguste sirgeks raakimisega
tegeleda, siis sa pead selleks ressursi leidma.
Jakob Rosin: Seega, ma kujutan ette, et te oskate samas nou anda, kuhu poorduda,
kui peaks asi olema teie valdkonnast valjaspool, aga mul on siiski soov?
Hille Raud: Jaa. Kui on kuhugi soovitada, siis kindlasti. Alati ju ei olegi. Need pohilised
asjad, mida tegelikult inimesel vaja on, nendes me ju tood teeme. Ja lisaks siis meie
oigusabile, mis kuulub siis ka sellesse riigi oigusabisse, olemas veel siis Hugo Legal mis on
riigi koostoopartner ja nemad osutavad oigusabi uksnes sissetulekukriteeriumi jargi, et
ei ole seal teenusele paasemiseks seda erivajaduse tunnust. Ja, ja loppude lopuks, mida
me teeme, kuna me tana peame olemas olema inimese jaoks sellise esimese ukse avajana
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siis kui me naeme, et see probleem on nii palju tosine, et inimene vajab toepoolest
kohtusse poordumist, siis meie buroo abistab riigi oigusabi taotluse koostamisega. Sest et
selle aasta riigi justiitsministeeriumi poolne disain kahjuks enam seda asja ette ei nae, et
oigusburoo tohiks kohtudokumente koostada. Meile on ulesandeks kirjutatud just koige
esimene faas sellest oigusabi koostoost. Aga seda me inimestele rahulikult selgitame.
Jakob Rosin: Milline see protsess siis valja naeb sellest hetkest, kui mina teile
helistan voi ma saan aru, ma saan kirja saata, kui soov on, et kui ma olen teiega uhendust
votnud, mis siis edasi juhtuma hakkab?
Hille raud: Kui nuud on kirja teel, siis me kahjuks peame paluma ikkagi korraks
helistada, tuvastada ara siis ka, et kas, on tegemist erivajadusega inimesega. Tegelikult
meile ju tulevad teenusele ka kuulmispuudega isikud, et nende puhul on kaasatud sellele
koostoole viipekeele tolgid. Nii et saab ka kirjutades, aga siis kui on see telefonikontakt
loodud, siis me tuvastame teie suulisele kinnitusele, et olete erivajadusega inimene ja juba
planeeritakse teile juristiga vestluseks aeg. Ja vot jurist hakkab siis kusima, et mis
valdkonnas ja miks te nii arvate, ja mis toendeid teil on ja kas neid toendeid oleks
voimalik, siis naiteks kui inimene helistab? No kuskohast Ta helistab, utleme siis
tihemetsast, eks, et et aga kuidas see dokument siis oigusteenuste buroosse voiks jouda,
mida analuusida? Siin me oleme kenasti palunud naiteks piirkondlike sotsiaaltootajate
abi, sest inimestel endil ei pruugi olla piisavaid tehnilisi vahendeid, tehnilisi oskuseid. Aga
see on selles mottes okei, et sotsiaalosakonnaga suhtlemine on vaga sageli meie inimeste,
meie sihtgrupi usna tavaline elu osa. Ja sealt juba laheb asi kenasti edasi, et kui me saame
seda, mida meil vaja analuusida e-posti teel katte ja siis juba toimub uus kone kliendile ja
siis
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arvutikasutamisvoimekust, siis oleme kokku leppinud, et kas on ikkagi moni
usaldusvaarne pereliige, akki on lapselaps, kes saab aidata voi siis on meil olnud ka
sotsiaaltootajad selliseks heaks kontaktiks, mida kaudu materjalid inimeseni jouavad, nii
et et selles osas , on koik, see koroonaaeg on meid nagu lihvinud ja aidanud-
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Tallinnas iseenesest saab ka kohtumisega oigusnoustamisi labi viia. Neid me oleme
kainud korraldamas puuetega inimeste kojas toompuiesteel. Et voib-olla kolime ka mingil
maaral siis Tallinna puuetega inimeste kotta Endlasse, et seal noustamispaevi labi viia ja
silmast silma kohtuda. Klientidega. Piirkondadesse oleme me ka lubanud soita. Tegelikult
on see teenus disainitud viieteistkumnesse kohta ule Eesti. Valjasoidukohustused voi
lubadused on Õigusteenuste buroo juristid votnud selliselt, et kui selles uhes piirkonnas
on noustamispaevale registreerunud vahemalt kolm teenuse soovijat, siis jurist soidab
kohale. Et aga selliseid valjasoidupaevi on meil viimasel ajal vahe olnud. Selleparast, et me
oleme inimesi registreerinud jarjest teenusele ja see tegelikult on jalle kliendile hea, sest
ta ei pea ootama uhte oma piirkonna paeva vaid saab teenuse katte palju kiiremini.
Pohiline sonum oleks see, et, et kui sa vahegi kahtled, et kas on asja voi mitte, helista,
selgitame, sest oigusabiga on asi selles, et ta on usna ajakriitiline. Et parast meiega
raakimist voib ootama jaada.
Jakob Rosin: Kuhu siis tapsemalt, helistama peaks?
Hille Raud: Meie klienditelefoni number on 53850005.
kolm nulli ja viis. Ja muidugi voib ka saata siis meili, et edasi juba siis juhendame.
Meie uld e-posti aadress on
otb@otb.ee.
ehk et see on siis Õ nagu Õscar, T nagu Tallinn, B nagu Brussel.
Jakob Rosin: Kuidas need lood tavaliselt loppevad, mis on teie praktika, milline see
lopplahendus on, kas inimene saab oma tahtmise?
Hille Raud: Nii ei saa oelda, et saab oma tahtmise, et ega oigusabiga ei ole niimoodi,
et ma tulen ja tahan midagi vaid siin peab vaatama, mil maaral siis kas on oiguseid rikutud,
kas neid annab kaitsta. Aga on erinevaid olukordi pikemad ja keerulisemad kohtulood,
nendes me oleme teinud edukaid riigi oigusabi taotlusi. Kui neid riigi oigusabi taotlusi
kohus millegiparast rahuldanud ei ole, siis me oleme oma klientide jaoks ka noustajana
ikkagi olemas olnud. Et tuleb kohtust paber, me selgitame, et tulemusi on erinevaid, et
kull on siis need volakusimused lahenema hakanud, kull on siis aegumistele saanud
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tugineda, kui ikkagi liiga vana nouet noudma tullakse. Laste asjad lahenevad, eks ole,
vanemad on siis pereasjades seal lastekasvatuskusimustes tulis. Et me anname oma
parima. Mis on nagu ikkagi oigusabi puhul, selles mottes keeruline moment on ju see, et
kui ollakse tulis, siis mis on see tahtmine voi positiivne tulemus. Me uritame alati nendes
olukordades, kui Meie leiame, et kliendile on liiga tehtud, siis anda oma parima tema
oiguste kaitseks.
Jakob Rosin : Kui on selline kaibevaljend, et kohtuveskid jahvatavad aeglaselt, kui
kaua oigusnoustamisega tavaliselt aega laheb, kui kiiresti me voin mingisuguse vastuse
saada?
Hille Raud: No uldiselt on lugu selline, et esiteks. Kui sa poordud meie juurde liiga
hilja, siis, meie juurde poordumisel peab juristil olema aega sinu tooks veel vahemalt
nadal aega, ehk et me oleme hadas ka siis, kui teinekord liiga hilja poordutakse. Aga kui
sa nuud meie poole poordud, siis soltuvalt sellest, mida vaja teha on, et uldiselt soltub
toomahust muidugi, aga ega meie toolaual need asjad kaua ei seisa, sest et tahtajad
kulgevad ja tuleb liigutada. Aga vaga sageli me ei ole loppjaam, vaid me oleme uks
raudteejaam kogu selles pikas jadas, eks ju. Et teeme koos tood ja abistame, on vaga pikki
kaasuseid, on kaasuseid, mis on kunagi kestnud ja nuud inimene votab uuesti uhendust,
et see on selles mottes usna erinev ja soltub asjast. Koige kiirem ja efektiivsem on selline
oigusabi, et inimene helistab ja kusib, et kas minu oigusi on rikutud ja rohkem ma teada
ei tahagi. Punkt, aga kui on ikkagi vaja seal edasi tood teha, siis see, mis meist soltub, meie
ei viivita. Aga koik ei soltu alati meist.
Jakob Rosin: Seega, kui sa oled erivajadusega, kui sul on puue, siis tasuta on voimalik
oigusabi saada, kas kusagilt ma saan rohkem ka infot selle kohta lugeda voi rahulikult niioelda teemasse suveneda?
Hille Raud: Me peame oma kodulehte uuendama, aga samas meil toesti on olemas
koduleht. Me uritame aeg-ajalt Facebookis uuendada, siis info on kenasti leitav puuetega
inimeste koja kodulehelt, teenuste alt ja, ja siis. Ja tasub alati helistada, et helistage.
Hoiame seda telefoni hasti aktiivsena ja kusime ule. Et siis alati just need kusimused
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saavad kiiresti vastatud, mis on konkreetsel helistajal. Et julgesti telefon nappu ja, ja
ootame teid helistama.
Jakob Rosin: Kui teil on mure ja voib-olla ka kahtlused, oigused on rikutud, isegi kui
ei tea, helistage ja kusige jargi, see on taitsa tasuta selleks teenus loodud. Hille suur aitah.
Meie sellise vaikse vestluse eest.
Hille Raud: Suur tanu, Jakob ja toesti, ootame ja julgustame, nii et kasutage seda
voimalust, mida riik teile tagab.
Jakob Rosin: Ja olgu siia lopetuseks ka number uuesti oeldud. Kui soovite tasuta
oigusnou ja olete puudega, helistage 53850005. Aitah teile kuulamast ja kohtume juba
jargmises episoodis. Koike head.
Reklaamkõll. salvestas, intervjueeris ja monteeris Jakob Rosin.
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