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Töövõimereformi põhiküsimusteni Riigikogu sotsiaalkomisjon ei jõudnudki 

Puudega inimesed, omastehooldajad ja neid ühendavad organisatsioonid valmistuvad uuteks 

üle-eestilisteks pikettideks, et nõuda töövõimetoetuse seaduse vastuvõtmise peatamist, kuni 

kogu planeeritav reform on süsteemselt  läbi töötatud ja avalikkusele on esitatud terviklik 

tegevuskava ja  kulu-tulususe analüüs. 

 Lõpliku otsuse pikettide toimumise kohta maakondades võtavad  organisatsioonid vastu 

pärast Riigikogu sotsiaalkomisjoni 26. Augusti  istungit. Komisjoni 25. augusti istungil ei 

käsitletud sisulisi muudatusi,  mis looksid vajalikud eeldused töövõimereformi käivitamiseks. 

Piketid  toimuvad kõigi maavalitsushoonete ees. 

„Töövõimereform on nagu maja, mida riik ehitab juba kaks aastat, sundides  nüüd puuetega 

inimesi käsukorras sellesse sisse kolima, kuigi ise alles  planeerib hakata kanalisatsiooni ja 

veetorusid paigaldama, elektrijuhtmeid  vedama, treppe ehitama ja seejärel lammutama, 

sest trepid jäid ootamatult  ette teistele töödele,“ nendib retooriliselt Eesti 

Nägemispuuetega Inimeste Keskliidu juhatuse esimees Sülvi Sarapuu. „Siis selgub, et majal, 

mida suur  komisjon on tulnud vastu võtma, pole isegi uksi ega aknaid ja seinadki, mis  katust 

kannavad, kõiguvad tuules.“ Sülvi Sarapuu võtab töövõimereformiga  seoses tänaseni 

toimunu kokku nii: „Päevade kaupa on istutud ja peetud  koosolekuid, kuid sisuliste 

küsimusiteni pole jõutudki. Tegelikele  probleemidele lahenduste otsimisest lausa välditakse, 

sest projekteerimisega  ei tegeldud õigeaegselt ja nüüd on jõutud ummikseisu, mida aga riik 

ei julge  tunnistada.“ 

17. juunil Toompeal toimunud piketil on juba valitsusele ja  riigikogule üle antud järgmised 

nõudmised meetmete lisamiseks  reformikavasse, millest aga ühtegi ei ole siiani 

arvestatud:  

- luua tugiprogrammid, mis toetavad hariduseta ja töökogemuseta  puudega inimesi ja 

teiste haavatavate sihtgruppide esindajaid, välistades  reformi tulemusena nende 

sattumise elu hammasrataste vahele; 

 



- käivitada riiklik töökohtade loomise programm, sealhulgas sotsiaalsete töökohtade 

loomise programm ja motivatsioonipakett tööandjatele, kes palkavad osalise 

töövõimega töötajaid; 

 

- töövõimetoetuse maksmist ei saa seada sõltuvusse töötasu suurusest enne, kui on 

rakendatud adekvaatne süsteem  puudest/terviseseisundist tulenevate lisakulutuste 

hüvitamiseks; 

 

- lahendada sotsiaalteenuste kättesaadavuse probleem, milleks on vaja saavutada 

kokkulepe riigi ja omavalitsuste vahel teenuste ühtsete standardite (liigid, maht, 

õigustatud isikud jne) ja rahastamise osas; 

 

- reformikavaga tuleb integreerida rehabilitatsiooni, abivahendite, erihoolekande ja 

omastehooldajate toetamise meetmed. Tuleb seada selged prioriteedid (juba 

töötavad inimesed, tööturule sisenevad noored, omastehooldajad, töötada soovijad 

jne) reformi rakendamisel, et tagada ressursside kasutamise optimaalsus ja parim 

võimalik tulemus riigile. 

 

Juhime tähelepanu, et endiselt ei ole olemas töövõime reformi rakenduskava.  Enne  reformi 

käivitamist peab rakenduskava olema läbi arutatud puudega  inimeste organisatsioonidega. 

Reformikava peab sisaldama nii tegevus- kui  ajakava ja kulude  eelarvet. Samuti peab olema 

ära näidatud reformi  majanduslik ja sotsiaalne tasuvus ning  jätkusuutlikkus peale 2020. 

aastat. 
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