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Eesti Puuetega Inimerte Koja juhatuse koosoleku protokoll nr lf20l4

Toimumire aeg: 15. jaanuar 2014

Toimumise kohf GMP Clubhotel' Tennisev$lja 1' Otepiif,

Algus: 14:00

L6pp: l7:50

Osalesid: Monika Haukandmm, Kaia Kaldvee, Toomas Mihkelson, Senta Ellinor Michelsoru Helle

Sass, Kairit Numa, Monica Ldvi.

Puudumiscst teatasid: Malle Kobin, Ulvi Tammer-Jiiiites.

Kutsutud: Anneli Habicht Eesti Puuetega Inimeste KodA peaspetsialist.

Pflevnkord:

l. Todvdimetoetusb seaduse eelndu arutelu ja juhatuse seisukoha kujundmaine.

2. Eesti Puuetega Inimeste Koja (edaspidi EPIKoda) 2013 eelarve kasutamine.

3. EPIK 2014 tegevuskavaja eelawe.

4. Raamatupidarnise auditeerimine.

Psevakorrapunkt nr I
TSdvfi imetoetuse seaduse eelndu

Monika Haukandmm (edaspidi MH) tutvustab seaduseeln6u reguleerimisala. Tegemist on

ramnseadusega mis muudab pdhimdtteliselt seNrist tOdvdimetussiistesmi. Seadus haarab praegusest

stisteemist t66ealisi tOOvdimetuspensioniire. Muutub inimeste staatus: t6dvdimetuspensioniiridest saavad

ttiieliku, osalise v6i puuduva t66vdimega isikud. MH s6nul on tridvdimetoetuse puhul tegeinist

sotsiaaltoetuseg4 seda ei tulumaksustat4 kiill aga arvestatalse t66v6imetoetust sissehrlekuna

toimetulekutoetuse arvutamisel kohalikus omavaiitsuses. Mi:i toob viilja seaduse kaks eesmarki:

puudega inimesi tOdlistada ning tagada elamiseks vajalik sissetulek puuduva v6i osalise tdtivdirne

konai. Mfl tutvustab tulevast toovdime hindamise siisteemi. Totivdime hindamisel vdib tulla kolme liiki
tulemust: tddvdime on olemas, t06vdime on osaline vdi t<idv6ime puudub. MH osutab, et suurim

Toovdimetoetus seadusega seotud muudatus puudutab institutsiooni, kes hakkab tddv6imet hindama

Senise Sotsiaalkindlustusameti asemel hakkab seda tegerna T66tukassa. MH annab iilevaate t66vdime

hindamise protseduurist vastavalt tdovdimetoetuse seaduse eelndule ja tufvustab tddvdime miiiiramise

kestust ning tileminekuperioodi protseduure. Tutvustades aktiivsusndudeid juhib MH tlihelepanu

formaaldppes dppimise vanusepiirangule, mis siitestab, et iile 3l-aastaste formaaldppes Oppimist

kiisitletakse altiivsusn6ude tiiitnisena vaid juhul kui dpe toimub t66v0ime languse tdthr. MH annab

tilevaate toov6ime toetuse miiiira suurusest ja arvutamise korrast. Toetus hakkab viihenem4 kui isik

teenib tdis tulu 641 euri vdi rohkem kuus. MH selgitab, et summa 641 tekkis 2013 kahekordsest
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miinimupalgast. MH osundab, et 2014 a on kahekordne miinimumpalk juba 710 euri. MH vnljendab

ratrulohr" et EPIKoja survel on esialsesse seaduseelndusse viidud sisse muudatus, mis s*itestab nende

osalise t66v6imega tddealiste isikute sissehrleku siiilimise endises sufilmas, kellele peale uue td0v6ime

hindamist miisratakse toean $ummaso mis on viiiksem nende hindamisele eelnenud

todvOimetupensionist. MH jlftab tostuse anutamise korra tufvustamist. Toetuse arvutamisel ltihtutakse

paevamfliirast IA,67 euri, mida hakatakse indekseerima iga aasta esimesel aprillil koos

vanaduspensionitega, MH juhib juhatuse tlihelepanu asjaolule, et pdevamiiiir 10,67 euri on kujunenud

2013 apdhjal japeaks t0dvdimetoetuse seaduse j6ustudes, 01.07.2015, olemajuba 13 euri.

Arutelu: Juhatus peab tOov6imetoetuse seadust. oluliseks meetneks surrema labipaistwse ja
korrastatuse saawtamisel puuetege t06ealiste inimeste tddvdimekuse valdkonnas. Juhatus avaldab

arvafiiust, et selgitamist vajaks t66v5ime hindamise protseduur ja tiipsustanrist hindamise ltibiviijate
piidevused ja volitused. Samuti v€iljendab juhatus eraldi muret psiiiihhiliste haigustega t$dealiste ja
m66duka ning kerge vaimupuudega t60ealist€ t60vdime hindamise konaldamise iile. Nendele

sihtgruppidele peab olema tagatud psiihhiaatriline hindamine. Juhatus osundab, et seaduseelndus toodud

aktiivsusndude tiiitniseks peab olema tagatud ligipiiiis T60tukassa btiroodele ning vajadusel

transporditeenus jalvdi tugiisikuteenus juhtumikorraldaja vastuvdhrle minemiseks. Samuti peab juhatus

ohrliseks, et Tdotukassasse vastuvdtule ilmumise asendamine telefonikdne vdi kirjaliku suhtlemisega

oleks mtiiratletud riiklike nonnatiividega. Juhatus osutab, et reforuri dnnestumisel on vOtrnet?ihtsusega

T66hrkassa pddevuse jd suutlikkuse arendamine vastavaks puuetsga t66ealiste vajadustele ning t06le

sarnise ja t06tamise tugiteenuste osutamise korraldamine ja rahastus. Juhatus avaldab muret kohalike

omavalitsuste haldussuutlikkuse osas, mis puudutab puuetega inimeste td6lesaamiseks ja todtarnisoks

vajalikke tugiteenuseid, eriti mis puudutab invatranspordi ja tngiisikuteenust. Juhatus peab

pdhjendamatuks formaaldppes Oppimise sidumist vanus€s 31 ja hiljem ttiiendava lisaklausliga. Juhatus

avaldab arvafirust, et t6ise sissetuleku suurus, mille konal hakkab t60taval osalise vdi puuduva

tddvdimega isikul ttiOvdimetoetus viihenern4 peaks olema seotud keslanise palgaga, mitte alampalgaga.

Juhatus peab otstarbekaks tdsta senduse kehtimdrakkarniseg* seotud toetuseb pdevnmfiiira 13 eurole,

Juhatus leiab, et reformi dnnesturnisele on oluliseks ohuks tCIoandjate rnotivatsioonipuudus luua

puuetega inimestele totikohti ja luua ssalise t66ajaga t$dkohti. Juhatus juhib tiihelepailu, et praegu

kehtiva seaduse kohaselt kaob todandja sotsiaalmaksusoodustus, kui td0v6imefirspensioniiri staatuses

tootaja saab vanaduspensioniealiseks. Juhatus avaldab, et puudub iihene arusaam, milleks saab kasutada

ths kehtivat ja kohaliku omavalitsuse poolt makstavat t66tamise toetust. Juhatus poab olulisekq et nii
mahuka reforrni puhul oleks EPIKoja juhatuse siseselt lepitud kokku iiks kdneisik, kes esindab kogu

orgonisatsiooni avalikkusos.

OTSUSED:

EPIKoda teeb jitrgrnised ettepanekud:

1) t0riv6ime tjiiendav hindamine tcimuks lisaks tervishoiuteenuse osutajatele ka vajadusel

tookeskustes, et hindamine poleks nii meditsiinikeskne, vaid pigem tOokesk*onna keskne.

2) mitte kohaldada formaalOppes dppimisele aktiivsusnSude t6imrisel vanusepiiragut ega lisaklauslit.
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3) siduda tO0vdimetoetuse viihenemise algus tOise sissetuleku teenimise puhul riigi keskmise palgag4

kuna statistiline keslanin" palk peegeldab tGesemalt tegelikku olukcrda todtwul kui miinimumpalk,
mis on poliitiline otsus.

4) t66tada vtilja tiliendavate riiklike meefinete loomiseks tooandjatele, et nad oleksid motiveeritud
puuetega inimesi ts0listama
ettepaneku sotsiaalmaksuseaduse muudatuseks, et tOdvdimetuspensioniiri t60tamisel kehtiks

ttiOandjale sotsiaalmaksu soodustus ka juhul kui tri$v6imet*$pen$ionilr on vanaduspensioni ealine,
jrire$tuimise, selgitamaks vaUq milleks saab kasutada tiha kehtivat puudega inimeste tootamise

toetust,

7) T0dvdimetoetuse seaduse eelndu teemal esindab EPIKoda avdikkuses Monika Haukan6mm.

PHevakorrapunkt nr 2
2013 a eelarve ja tegelikud kulud

MH tutvustab eelarve titi8nist. Lubatud kOikumistega eelarveridade ldikes vastavad tegelikud kulud
eelanvele. MH tufvustab lisaprojektide rnajandusandmeid.

OTSUS: Juhatus kiidab 2013 aeelarve tiiinnise heaks.

P*evakorrapunktnr3 |
EPIKoja 2Ol4 at0gevuskava ja eelarve plineerimirie

MH teeb juhatusele ettepaneku 2014 a, tegewslkavasse sflndmuste ja tegevuste planeerinriseks. 2014 a
toimub tegeruste planeerirnine labi erinevate rahastusallikate * pdhitegevused teostatakse liibi
EPIFondi, lisaks jatkuvad 2013 a almud Progress programmi tegewste elluviimine ja KUSK tegevused.

Lisaks on EPIKoda esitanud jiirgmised taotlused: ,,Puuetega inirneste tiguste konventsiooni sisu-

kodulehekiilje loomine" - projeft;titaotlusele oodatakse vastust veebruaris, mlirtsis oodaukse vastust

Norra Vabaiihenduste fondi esitatud projektitaotlusele ,oPaneme seaduse toimima!". MH informeerib, st
SotsiaaJminisiesriumi konkursil ,,Puuetega inimeste diguste konventsiooni jlirelevalve" ei osufunud

EPIKoja projekt valinrks, vditjaks tunnistati Poliitikauuringute Keskus PRAXIS.

OTSUSED:

1) Varasemad pdhitiritused jtiiivad EPIFondi tegevuskavasse ka ?014 a - suvekool, Sldkoosolekud,

koolituse{ kultuurifestival, ajakiri SINUGAb puuetega inimeste plieva konverents, regionaalseminarid

TVK jaFIK matsrjalide vf,ljaan&nine, EDF-i ja EPF-i t06s osalEmine ning osalunin€ t60gruppide to{is.

2) Tddjdukulude osas vdimalusel planeerida reserv 400 eurot kuus, seoses uute tOdtajate t06le
asumisega.

3) EPIKoja iildkogu korralised koosolekud toimuvad 03.04.2014 ja A7.08.2A14 EPIKoja rurmides
Toompuiestee 10, Tallinn. Kolmanda iildkogu korralise koosoleku aeg mtittratakse peale EPIKoja uue
j"iihatuse vallffiist 07.08.20 I 4 koosolekul.

4) EPIKoja juhatuse konalised koosolekud toimuvad W.A4.2014 ja 07.08.2014 EPIKoja ruumides
Too_liipuiestee 10, Telliilfi;. 17-18.06.2014 toiinub juh$ruiie koosdlek viilias6idul koos EPIKoja liikriletg
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suvekooliga (koht @*ustrft). Tiiiendava(te) juhatuse koosolekuite) vajadusel korraldatakse

koosolek(ud) elektrooniliselt-
5) EPIKoja zuvekool toimub 17-18.06.2014

6) Fuuetega inimeste piieva konverents konaldada 3.12.2014

7) Korraldada20t4 a tddv6imetoetuse seaduse alased infoptievad kolmes regioonis.

8) Anda 2014 a viilja neli numbrit ajakirja ,"Sirurga".

9) V6tra teadmiseks kultusifestivdi toimumise aeg 7-8.06.14 Vitjancli Hansapiievade raames. kui
Vi{andi PIN esitab vastava taotluse hiljernalt 20.0 1.20 I 4 EPIKojale.

Pfievakonapunktnr 4

trPIKoja raamatupidamise auditeerimine

Liihtuvalt EPIKoja pdhikirja punktist 7.1. J?irelevalve. teostab tegevuse tide jdrelevalvet iildkoosolek.

Selle iilesande tiiitniseks vatb iildkoosolek revisjonikomisjoni, miifirab revisjoni v6i audiitorkontrolli.
EPIKoja tegevuse iile on siiani teostanud konbolli 3 liikmeline revisjonikomisjon, kes oa teirud
korrekfset t6od. 2012. aasta 30. miirtsi juhatuse koosolekul nr 2, piievakorra punkti I all otsustati. et

alates 2013. aastast hakatakse EPIKoja raamatupidarrrise aastrumutnde kinnitamiseks iga 3 aasta j$rel

kasutama revisjonikomisjoni asemel audiitorit. Esimene auditeerimine pidi toimima 2012. aasta

mafandusaasta aruande,koostamisel" kuid kahjuks vtihendati EPIKoja eelarvet 25%, millest tulenevalt

?013. aastal ei olnud eelsrvelisi vahendeid audiitori palkamiseks. Otsustati, et rakendada

audiitorkontrolli alates 2014. aastast , intervalliga 4 aastat (seotunajuhatuse perioodiga).

OTSUS: alustada audiitori otsinguid ning viia 2014. aastal l6bi EPIKoja ftumoatupidarnise audit.

Koosolekut juhatas:

MonikaHaukandmm

Koosolekut protokollis: -.2 _.*
Anneli Habicht z4ai7'
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