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Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse koosoleku protokoll nr 5/2014  

  

Toimumise aeg: 24. oktoober 2014 

Koht:    EPIKoda, Toompuiestee 10, Tallinn 

Algus:   13.00 

Lõpp:   15.00 

 

Osalesid juhatuse liikmed: Monika Haukanõmm, Kaia Kaldvee, Toomas Mihkelson, Kairit 

Numa,  Helle Sass, Ulvi Tammer-Jäätes 

Puudusid juhatuse liikmed: Monica Lõvi, Malle Kobin, Senta-Ellinor Michelson 

Kutsutud: Kirke-Anneli Kuld (protokollija) 

 

Päevakord: 

1. EPIKoja 9 kuu eelarve täitmine (materjalid edastatud e-posti teel); 

2. Töövõimereformiga kaasnevad teemad: 

2.1.Seisukoha kujundamine reformiga edasi liikumise osas; 

2.2.Seisukoha kujundamine seoses hea tahte leppega (leppe täiendused edastatud e- posti 

teel); 

2.3.Töövõimereformi arutelu Riigikogus riiklikult tähtsa küsimusena; 

2.4.Ettepanekud sotsiaalseadustiku sotsiaalhoolekande eriosa seadusele; 

3. Üldkoosoleku ettevalmistamine (11.11.2014); 

4. Puuetega inimeste päeva (03.12.2014) ettevalmistused, ülevaade hetkeseisust; 

5. EPIKoja saali ja külaliskorteri hinna muutmise ettepanek. 

 

Juhatuse liikmed ei soovinud päevakorda lisada täiendavaid teemasid. 

OTSUS: Kinnitada algne päevakord (konsensus).  

 

Päevakorrapunkt nr 1 

EPIKoja 9 kuu eelarve täitmine 

Monika Haukanõmm (edaspidi MH) andis ülevaate Eesti Puuetega Inimeste Koja (edaspidi 

EPIKoda) 9 kuu eelarve täitmisest. Eelarve on jaotatud alategevusteks. On väikseid ala- ja 

ülekulutusi, kuid aasta lõpuks jookseb eelarve tasakaalu. Erinevatele projektidele on eraldatud 

omafinantseeringu katteks 2000,00 eurot. Halduskuludest on täidetud 65%, mobiilse 

parkimise osas on ülekulu. Tööjõukulud lähevad nulli, välissuhete kuludest  kasutatud 76 %. 

Kogu eelarvest on kasutatud III kvartali seisuga 58%, aasta  lõpus tulemas suur üritus. Oleme 

olnud väga kokkuhoidlikud ja ei ole priisanud. 
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Viljandi Puuetega Inimeste Koja poolt tehti taotlus ringijuhtide täiendkoolituse ja Viljandi 

kultuurifestivali läbiviimiseks, siin ülekulu 1000,00 eurot. Halduskulud tasakaalus.  

Täiendavalt oleme saanud rahastuse Läänemaa turismiettevõtete koolitamiseks (rahastas 

PRIA) summas 1090,00 eurot. 30.09.2014 toimus koolituspäev „Erivajadustega inimesed ja 

ligipääsetav turism Läänemaal“, hetke seisuga olukord nullis. 

Eesti Puuetega Inimeste Fondi (edaspidi EPIFond) reservist on planeeritud rahastada 2 

EPIKoja liikmetega seotud tegevust, mille on EPIFondi nõukogu oma otsusega heaks kiitnud: 

 Rahastada veebilehtede hooldamist ja haldamist; 

 Korraldada liikmesorganisatsioonide juhtidele töövõimereformi ja välispraktikate 

teemaline seminar ja koolitusreis Norrasse 2015. aasta jaanuaris. Esmalt toimub Tallinnas  

1-päevane seminar ning sinna on oodatud Norra koolitusreisile sõitvate organisatsioonide 

esindajad. Õppereisi eesmärgiks on tutvuda kohalike kaitstud töö keskustega ja sellega, 

kuidas on toimunud sotsiaalkindlustuse ja töötukassa ühendamine Norras ning õppida 

nende kogemustest. Reis on kavandatud 5-päevasena Oslost väljapoole, toitlustamine 

omaosalusega. Reis toimub juhul, kui sotsiaalministeerium ütleb oma „jah“ sõna.  

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks (konsensus). 

 

Päevakorrapunkt nr 2 

Töövõimereformiga kaasnevad teemad 

2.1. Seisukoha kujundamine reformiga edasi liikumise osas 

MH annab teada, et EPIKoja poolt tehtud muudatusettepanekutega on arvestatud ning koda on 

aktiivselt kaasatud Riigikogu tasemel. Oluline on töövõimereformiga edasi liikuda, 

eesmärgiga seda veelgi paremaks lihvida, lähtuvalt puuetega inimeste huvidest. Reformi ei ole 

mõistlik praegu peatada, aega ei ole võimalik 2,5 aastat tagasi keerata ning reformi otsast 

peale alustamine ei pruugi tuua kvalitatiivset tõusu. EPIKoda jätkab koostööd 

Sotsiaalministeeriumi ja Riigikoguga ja annab sisendi hea tahte leppesse. Reform on laiem kui 

2 eelnõud, seega on vajalik saada nn „lauale“ ka puuduv eelnõu – KOV teenuste regulatsioon. 

Ettepanek: EPIKoda korraldab lähiajal üldkoosoleku,  vajalik on teemast  liikmetega rääkida  

ning otsustada, kuidas edasi liikuda.  

OTSUS:Töövõimereformiga on vaja minna edasi ning avaldada jätkuvalt survet KOV 

teenuste eelnõu osas (konsensus). 

2.2. Seisukoha kujundamine seoses hea tahte leppega 

MH informeerib, et EPIKoda on aktiivselt osalenud hea tahte leppe väljatöötamises  ning 

teinud leppesse hulgaliselt parandus- ja täiendusettepanekuid, võttes aluseks liikmete poolt 

edastatud mõtteid ja soove. Lisaks korraldati  leppe teemal 13. oktoobril 2014 ümarlaud.   



 

 

3 
 

EPIKoda ei ole ühinenud 21. oktoobril 2014 koostatud arvamusavaldusega, kus survegrupp ei 

ole nõus leppega edasi minema ega pea vajalikuks enam panustada. 

EPIKoda panustab leppesse parimal võimalikul moel. Kui leppe tulemusena valmib 

töövõimereformi tegevuskava, kus märgitud kõik vajalikud kokkulepped, strateegiad, vastutav 

ministeerium, ajakava, tähtajad  jne, peab seda toetama.  

Osa liikmesorganisatsioone väidavad, et leppel ei ole mõtet kui töövõimereform praegusel 

kujul ellu viiakse. MH informeerib, et pole selge, kas ollakse vastu 2 eelnõule, mis on arutusel 

Riigikogus, või ollakse vastu reformile kui tervikule. Kui ei taheta reformi, kinnistub 

praegune seis. 

EPIKoda toetab 98 %  katusorganisatsiooni liikmetest, survegruppi 2 % võrgustikust. 

Toomas Mihkelson nendib, et survegrupil on seljataga tugev PR meeskond, ka EPIKoda 

peaks end meedias selgesti väljendama.  

EPIKoda panustab praegu leppesse parimas teadmises ja parimas usus. MH ütleb: „Kas 

EPIKoda kirjutab leppele alla, me täna ei tea, sest me ei tea, milliseks lepe kujuneb“.  

OTSUS: Osaleda aktiivselt hea tahte leppe teksti väljatöötamises koos liikmetega. Juhatus 

soovib jätkata hea tahte leppega konstruktiivselt, et saada oma teemad sisse  ja  arutada lepet 

enne üldkoosolekut 11.11. 2014 (konsensus). 

 

2.3. Töövõimereformi arutelu Riigikogus riiklikult tähtsa küsimusena 

MH informeerib kollektiivses  pöördumises toodud nõudest arutada töövõimereformi 

Riigikogu suures saalis riiklikult tähtsa küsimusena. Tänaseks pole veel teada otsust, kas TVR 

tuleb arutelule suurde saali ja millal, kuigi on teada, et riiklikult tähtsate küsimuste arutelud 

toimuvad neljapäeviti. 

Kui otsustatakse korraldada riiklikult tähtsa küsimuse arutelu ja kutsutakse meiepoolne 

esineja, otsustas juhatus, et see on Monika Haukanõmm. Kaia  Kaldvee soovitab kirjeldada 

olukorda, selgitada EPIKoja seisukohti ning tuua välja reformi kitsaskohad. 

OTSUS: EPIKoja esindajal selgitada EPIKoja seisukohti seoses reformiga (konsensus). 

2.4 Ettepanekud sotsiaalseadustiku sotsiaalhoolekande eriosa seadusele 

EPIKoja esindajad Monika Haukanõmm ja Kirke-Anneli Kuld kohtusid enne suve algust 

sotsiaalkaitseministri Helmen Küti ja hoolekande osakonna nõuniku Karin Kiisiga, et 

selgitada sotsiaalseadustiku eriosaseaduse kitsaskohti. Praegusel kujul on keeruline eelnõud 

toetada, sest eelnõu ei paranda teenuste kättesaadavust, vaid on suunatud teenuste kvaliteedi 

tõstmisele. Lisaks on eelnõust jäänud välja viipekeele tõlketeenus. Nõuniku sõnul on eelnõu 

esimese kooskõlastusringi tulemusel juba oluliselt muutunud.  Kui EPIKojale saadetakse 
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kooskõlastamiseks uuendatud versioon, siis koostab EPIKoda ametliku vastuse. Eelnõu on 

jäänud toppama seoses KOV-de vastuseisuga. Samas on see oluline osa töövõimereformist, 

ilma milleta pole võimalik reformi käivitada. 

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks ning tegutseda, kui muudetud eelnõu saadetakse 

kooskõlastusele (konsensus). 

Päevakorrapunkt nr 3 

Üldkoosoleku ettevalmistamine 

EPIKoja üldkoosolek toimub 11.11.2014 EPIKojas. MH teeb ettepaneku kutsuda  

üldkoosolekule Sotsiaalminsteeriumist vastutav ametnik rääkima ÜRO puuetega inimeste 

õiguste konventsiooni Eesti esimese aruande tööversioonist. Raporti teksti EPIKoda  näinud 

ei ole. 

MH paneb ette arutada üldkoosolekul  EPIKoja strateegiat TVR muutunud olukorra 

kontekstis – kirjeldada tekkinud olukorda, mis on sellega kaasnenud, mis ootab ees. 

MH teeb ettepaneku teha üldkoosolekul  ettekanne, kus näidata, mis tehtud, millised erinevate 

organisatsioonide poolt tehtud ettepanekud on täidetud, mida EPIKoda tahab reformiga seoses 

veel teha. Oluline on hea  positiivse kuvandi loomine. 

Iga koda/liit peab otsustama, kas toetab reformiga edasi minekut või mitte, küsimus panna 

hääletusele. Vaja kontrollida, kas kõik, kes kohale tulevad, omavad hääletusõigust. 

OTSUS: Kiita ettevalmistused heaks (konsensus). 

Päevakorrapunkt nr 4 

Puuetega inimeste päeva (03.12.2014) ettevalmistused, ülevaade hetkeseisust  

EPIKoda on broneerinud puuetega inimeste päeva läbiviimiseks 03.12.2014 saali KUMU-s. 

MH tutvustab 2 teemat: EPIKoda võiks veidi muuta fookust ja kutsuda päeva esimesel poolel 

esinema poliitiliste parteide/erakondade esindajad ja lasta poliitikutel rääkida, mida nad 

valimiste valguses ära teha lubavad, sealhulgas TVR osas. Teisel poolel võiks rääkida 

innovatsioonist - kas on Eestis inimesi, kes on ära kasutanud  nn Eesti innovatsiooni 

võimekust, kas on uusi innovaatilisi lahendusi (Garage 48, Start up). Puuetega inimeste päeva 

nominentide väljakuulutamine . 

Senta Michelson teeb ettepaneku valida nominentideks need puudega inimesed, kes on olnud 

pikemat aega tööturul ja kes on ise loonud endale töökoha ja andnud tööd ka teistele, st on ise  

tööandjad. 

 

OTSUS: Nõustuda väljapakutuga (konsensus). 
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Päevakorrapunkt nr 5 

EPIKoja saali ja külaliskorteri hinna muutmise ettepanek  

EPIKoja ruumide rendi hinnad on muutumatult püsinud viimased aastad, samas kulud maja 

haldamiseks on pidevalt tõusnud. MH teeb ettepaneku tõsta EPIKoja saalide ja külaliskorteri 

rendihindu 2015. aastal keskmiselt 10%, kusjuures liikmesorganisatsioonidele jätta hind 

samaks või tõsta 5%.  

MH selgitab uute hindade põhimõtteid:  

 Äripäeviti alates kella 17 kehtib nädalalõpu hind (õhtuse lahtiolekuga kaasneb valvurikulu 

nagu nädalalõppudelgi); 

 Mõlema saali koosrendi hind on 10-15 % soodsam kui hindade summa; 

 Päeva hind seotakse maksimum tundide arvuga 9 (arvestades ürituse ettevalmistamiseks 

kuluvat aega), lisatundide eest makstakse juurde tunnihinna alusel;  

 Perenaise teenus ehk tasu kohvipauside ettevalmistamise, teenindamise ja koristuse eest 

seotakse teenindavate inimeste arvuga; 

 Külaliskorteri hind lähtub loogikast, et hind inimese kohta väheneb, kui on rohkem 

ööbijaid. Ühe inimese ööbimise hind tõuseb seniselt 16-lt 22-le eurole. 

Arutelu käigus tegid juhatuse liikmed ettepaneku tõsta majutuse hind külaliskorteris 1 

inimesele 25,00 eurole. Lisaks tehti ettepanek tõsta suure saali rendi tunnihind 30,00 eurole 

tööpäeviti, nädalavahetusel ja õhtuti alates kella 17:00 33,00 eurole, päevahind 175, 00 eurole. 

MH teeb ettepaneku tõsta perenaise teenuse hinda 13 eurolt 15 eurole päevas (kui teenindada 

kuni 15  inimest, iga täiendava  inimese  tasu 1 euro).  Perenaise teenust saab tellida töö ajal. 

 

OTSUS: Kiita uued rendihinnad heaks (konsensus).  

 

Järgmine juhatuse koosolek toimub 21. novembril 2014 algusega kell 13.00 EPIKojas. 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas: 

Monika Haukanõmm 

 

 

 

Koosolekut protokollis: 

Kirke-Anneli Kuld 

 


