


Ideest ja ideaalist igapäevaellu - unistus

paremast elust kõigile. Tagasivaade ÜRO 

puuetega inimeste õiguste konventsiooni

senisele käekäigule Eestis

Monika Haukanõmm

Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees



• ÜRO üleilmne algatus

• Traditsioon alates 1992

• Tähistatakse kõigis ÜRO liikmesriikides

• 2018 fookus - puuetega inimeste

jõustamine ja kaasatuse ning võrdsuse

tagamine

• ÜRO puuetega inimeste päeva tutvustus

https://www.youtube.com/watch?v=o3Co4g6O-LU&t=2s




President Ilves 

ÜRO-s 

konventsiooni 

allkirjastamas

25.09.2007



Konventsiooni olemus

• Konventsioon konkretiseerib ja koondab kõik puuetega

inimeste õigustega seonduva, mis on sätestatud

mitmetes rahvusvahelistes konventsioonides ja 

dokumentides

• Konventsioon ei loo uusi õigusi ega seaduslikke õigusi

millelegi, vaid kordab üle juba eksisteerivad õigused

viisil, mis on suunatud puuetega inimeste vajadustele ja 

olukorrale



Konventsiooni eesmärk
On edendada, kaitsta ja tagada:

• kõigi inimõiguste ja põhivabaduste täielikku ja võrdset

teostamist kõigi puuetega inimeste poolt ning edendada

lugupidamist nende loomupärase väärikuse suhtes

Riik, kes ratifitseerib konventsiooni peab:

• Respekteerima puuetega inimeste õigusi

• Kaitsma puuetega inimeste õigusi

• Täide viima puuetega inimeste õigusi



Pealkiri

sisutekst



Riigikogu ratifitseeris konventsiooni 21.03.2013. 
Minister Pevkur: „Konventsiooni
ratifitseerimine on Eesti jaoks suur samm. 
Konventsiooni ratifitseerimisega võtame ühtlasi
ka eesmärgi puudega inimeste olukorda
järjepidevalt parandada. Edasine suund
ongi tugevdada puudega inimeste õiguste
kaitset ja parandada nende iseseisvat
toimetulekut. Selleks töötame välja riikliku
puudega inimeste õiguste kaitse strateegia
ja selle iga-aastased tegevuskavad.“



Variraport kui tavapraktika.

Lisainformatsioon riigis tegelikult toimuvast.

Järeldused:

- järelevalve on ebapiisav

- sotsiaalteenused ebaühtlaselt kättesaadavad

- puuetega laste toetused ebapiisavad

- hindamine kaootiline ja killustunud

- e-riigist ja e-teenustest ei saa puudega

inimesed kasu



Lõpetuseks

• Kõik inimesed peavad olema riigi jaoks olulised, st kedagi ei

tohi jätta abita

• Puudega inimesed on võrdsed ühiskonnaliikmed – koos

õiguste ja kohustustega

• Vaja on igapäevaselt tegeleda suhtumise muutmisega, sallivuse

ja teadlikkuse tõstmisega

• Puudest tulenev abivajadus pole kapriis vaid vajadus



Puuetega inimeste õiguste 

olukorrast ja konventsiooni 

järelevalve korraldamise visioonist

Ülle Madise, õiguskantsler



Väljakutsed igapäevaelus. 
Kogemuslugu ÜRO puuetega inimeste 

õiguste konventsiooni toimimisest 
rohujuure tasandil

Margit Rosental-Tustit
MTÜ Händikäpp juhatuse liige 



ÜRO PIK igapäevaelus -

Kogemuslugu

Margit Rosental-Tustit

MTÜ Händikäpp juhatuse liige



Kuidas PIK mind puudutab

• Kõrgharidusega sotsiaaltöötaja, kes pole avatud tööturul TK abil tööd leidnud

• Isikliku abistaja teenuse koordinaator

• Huvikaitse ühenduse liige

• Õde

• Abikaasa

• Ema

• Sõber 



Tähtsatest tähtsamad

• Võrdsus ja mittediskrimineerimine – artikkel 5

• Juurdepääsetavus – artikkel 9

• Ohuolukorrad ja humanitaarsed eriolukorrad – artikkel 11

• Liikumisvabadus ja kodakondsus; Isiklik liikumisvabadus – artiklid 18; 20

• Iseseisev elu ja kogukonda kaasamine; Eraelu puutumatus ja kodu ja pere 

austamine – artiklid 19; 23



Võrdsus ja mittediskrimineerimine – artikkel 5

Sätestab 
• inimesed on seaduse ees võrdsed, neil on ilma mingi 

diskrimineerimiseta õigus seaduse võrdsele kaitsele ja võrdsetele 

hüvedele.

• diskrimineerimine puude alusel on keelatud. Tagatud puuetega 

inimestele võrdne ja tõhus õigusliku kaitse diskrimineerimise eest.

• võrdsuse edendamiseks ja diskrimineerimise kõrvaldamiseks 

rakendatakse asjakohaseid meetmeid, et tagada mõistlike abinõude 

võtmine.

• erimeetmed, mis on vajalikud, et kiirendada puuetega inimeste 

faktilise võrdsuse saavutamist või see tegelikult saavutada -

lubatud

Tegelikkus
• Seadused justkui toetavad ja parendavad + 

kontseptsioonid, reformid...

• Puude alusel diskrimineerimist pole kerge 
tõendada

• Ei saa valida, kas elada Tartus, Kärdlas või 
Rutjal - pole teenuseid

• Kust tõhusat kaitset saada – ei tea



Juurdepääsetavus – artikkel 9

Sätestab 

• tagada juurdepääs füüsilisele 

keskkonnale, transpordile, teabele ja 

suhtlusele, avalikele ehitistele ja 

teenustele nii linna- kui ka 

maapiirkondades

Tegelikkus

• Ligipääsu tagavad “soovituslikud” 
seadused

• Tartus saan bussi, kaugemale mitte

• Enamikesse söögikohtadesse ei pääse

• Lasteaiad, koolid treppidega

• Swedbank Võrus, majutus Haapsalus



Ohuolukorrad ja humanitaarsed eriolukorrad –

artikkel 11

Sätestab 

• Tagatakse puuetega inimeste kaitse 

ja ohutus ohuolukordades, kaasa 

arvatud relvakonfliktid, 

humanitaarsed eriolukorrad ja 

loodusõnnetused

Tegelikkus

• Ma ei tea, kuidas ja kuhu saan mina 

perega eriolukorras varjuda, kes 

aitab jne



Liikumisvabadus ja kodakondsus; 

Isiklik liikumisvabadus – artiklid 18; 20

Sätestab 

• Tagatakse õigus liikumisvabadusele, 

vabadusele valida elukohta

• Tagada iseseisev liikumisvõime 

nende endi poolt valitud viisil ja ajal 

ning taskukohase hinnaga 

(abivahendid,abipersonal)

Tegelikkus

• Teenuste ebaühtluse tõttu ei saa 

kolida

• Teenused pole taskukohase hinnaga

• Invabussi vabalt ei saa



Iseseisev elu ja kogukonda kaasamine; 

Eraelu puutumatus ja kodu ja pere austamine

– artiklid 19; 23

Sätestab 

• puuetega inimestel on teistega 

võrdsetel alustel võimalus valida 

kus ja kellega nad elavad, ning neil 

ei ole kohustust järgida mõnda 

kindlat elukorraldust (pere, lapsed)

• juurdepääs tugiteenustele, k.a.isiklik

abistaja; 

Tegelikkus

• Teenuste puudulik korraldus

• Hooldekodu

• Isiklik abistaja pole kättesaadav

• Teenuste saamise eelduseks 
omaosalus sõltumata rahalisest 
võimalusest



Aitab kontseptsioonidest –

hakkame seadust täitma

• PIK ja selle fakultatiivprotokoll töövahendiks puudega inimestele, 

ühendustele, sotsiaaltöötajatele, poliitikutele

• Riiklikult korraldatud õiguskaitse

• Isikliku abistaja, tugiisiku jt teenuste reaalne tagamine - kvaliteedikontroll

• Puudest tulenevate kulude reaalne katmine

• Tõeline kontroll ligipääsetavuse tagamiseks



Iseseisvust!
Margit Rosental-Tustit

MTÜ Händikäpp

margit@handikapp.ee

53232667

mailto:margit@handikapp.ee


Debatt - Kuidas viia puuetega inimeste 

õigused konventsioonist pärisellu?
Heli Künnapas, Eesti Vabaerakond

Indrek Tarand, Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Jüri Jaanson, Eesti Reformierakond

Kaia Iva, Isamaa Erakond

Marko Šorin, Eesti Keskerakond



Konverentsi järelvaatamine: 

bit.ly/epikoda


