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Sissejuhatus
Sotsiaalministeeriumi heaolu arengukavas aastateks 2016–2023 nähakse ette meetmed ja
tegevused, mis aitavad parandada inimeste iseseisvat toimetulekut, luua võrdseid võimalusi
ühiskonnaelus ja tööhõives osalemiseks ning edendada soolist võrdõiguslikkust. Muu hulgas
on üheks alaeesmärgiks seatud inimeste majandusliku toimetuleku paranemine adekvaatse ja
jätkusuutliku sotsiaalkaitse toel.
Sotsiaalkaitsesüsteemi arendamisel on oluline silmas pidada, et erinevad meetmed toetaksid
inimeste osalemist tööturul ja ei soodustaks sealt enneaegset lahkumist. See eeldab töötamist
motiveerivaid hüvitiste ja toetuste skeeme ning aktiveerivate teenuste eesmärgipärast ja
inimeste vajadustest lähtuvat seostatust rahaliste hüvitiste maksmisega.
Puudega inimestele makstakse praegu puudest tulenevate lisakulude, sh võimalike teenuste
kasutamisega seotud kulude osaliseks kompenseerimiseks riiklikke sotsiaaltoetusi. Toetusi
makstakse suurele hulgale inimestele, kuid toetuste suurus ei ole puudest tingitud lisakulude
ja teenusevajaduste katmiseks piisav, tulemuslikult sihitatud ega teenuste vajaduse ja
kasutamisega läbimõeldult seostatud. Erivajadusega seotud lisakulusid kompenseeritakse eri
allikatest, mis muudab süsteemi veelgi keerulisemaks. Toimetulekuraskustes inimeste
õppimise toetamiseks või tööle naasmiseks on vaja pakkuda mitme valdkonna toetusi ja
teenuseid samal ajal, ent alati ei ole sotsiaaltoetuste maksmine ja sotsiaalteenuste osutamine
seotud aktiivsete meetmetega ega motiveeri inimest tööle asuma. Kohaliku omavalitsuse
üksuste poolne teenuste osutamise maht ja kvaliteet on ebaühtlane. Seetõttu on vajalik üle
vaadata ja korrastada sotsiaaltoetuste maksmise regulatsioon ja sotsiaalteenuste pakkumise
korraldus, et need koosmõjus annaksid parima tulemuse inimeste abistamisel üle elukaare –
haridusellu või tööturule ja pensioniikka jõudmisel.
Seisuga 01.01.2018 oli Eestis 156 729 inimest, kellel oli puude raskusastme kehtiv otsus
(edaspidi puudega inimesed). 2018. aasta alguse seisuga on puudega inimeste osatähtsus
Eesti rahvastikus 11,9%. Puudega inimeste arv ja osatähtsus on Eestis püsivalt kasvanud.
Suur vastutus sihtrühmale pakutavate teenuste ja toetuste osas on kohalikel omavalitsustel
(edaspidi KOV). Riik maksab puudega inimestele sotsiaaltoetusi ja osutab sotsiaalteenuseid.
Puudega inimeste toetamise korraldamise analüüs keskendub hetkeolukorra kirjeldamisele,
toob välja peamised probleemid praeguses puudega inimeste toetamise süsteemis ja pakub
välja lahendusvariandid süsteemi muutmiseks.
Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond koostas 2016. aastal puudega laste
sotsiaaltoetuste ning haridus- ja sotsiaalteenuste kavandatavate korraldusmudelite analüüsi,
milles esitati probleemkohad ning pakuti välja lahendused.
Analüüsi on koostanud laste ja perede osakonna laste hoolekande poliitika juht Signe Riisalo
(626 9220, signe.riisalo@sm.ee), sotsiaalkindlustuse osakonna peaspetsialist Tiia Sihver (626
9715, tiia.sihver@sm.ee) ning analüüsi ja statistika osakonna analüütik Mari Kreitzberg (626
9366, mari.kreitzberg@sm.ee). Analüüsi koostamisel osalesid laste ja perede osakonna
juhataja Hanna Vseviov (626 9257, hanna.vseviov@sm.ee), hoolekande osakonna juhataja
Häli Tarum (626 9176, hali.tarum@sm.ee), sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja Katre Pall
(626 9244, katre.pall@sm.ee), laste ja perede osakonna peaspetsialist Gabriela Rooso (626
9226, gabriela.rooso@sm.ee), sotsiaalkindlustuse osakonna hüvitiste ja toetuste poliitika juht
Anu Irval (626 9238, anu.irval@sm.ee), hoolekande osakonna nõunikud Kaili Hendla (626
3

9723, kaili.hendla@sm.ee), Katrin Tsuiman (626 9227, katrin.tsuiman@sm.ee), Raimo Saadi
(626 9224, raimo.saadi@sm.ee), Maarja Krais-Leosk (626 9228, maarja.krais-leosk@sm.ee),
Kristiina Tuisk (626 9218, kristiina.tuisk@sm.ee), Terry Ney (626 9748, terry.ney@sm.ee) ja
Gerli Aavik (626 9818, gerli.aavik@sm.ee), hoolekande osakonna riigimeetmete juht Lemme
Palmet (626 9214, lemme.palmet@sm.ee), hoolekande osakonna peaspetsialist Ketri Kupper
(626 9193, ketri.kupper@sm.ee), analüüsi ja statistika osakonna analüütikud Marion Rummo
(626
9712,
marion.rummo@sm.ee)
ja
Svetlana
Karpovitš
(626
9362,
svetlana.karpovits@sm.ee), analüüsi ja statistika osakonna nõunik Ülla Mäe (626 9360,
ulla.mae@sm.ee), tööhõive osakonna töövõimepoliitika juht Arne Kailas (626 9721,
arne.kailas@sm.ee), tööhõive osakonna peaspetsialist Sabina Trankmann (626 9188,
sabina.trankmann@sm.ee), tervisesüsteemi arendamise osakonna tervishoiuressursside juht
Anneli Taal (ametist lahkunud), tervisesüsteemi arendamise osakonna peaspetsialist Mare
Toompuu (626 9331, mare.toompuu@sm.ee) ja võrdsuspoliitikate osakonna võrdse
kohtlemise poliitika juht Käthlin Sander (626 9252, kathlin.sander@sm.ee).
Analüüsi
on
keeleliselt
toimetanud
Rahandusministeeriumi
ühisosakonna
dokumendihaldustalituse keeletoimetaja Virge Tammaru (626 9320; Virge.Tammaru@fin.ee).
Analüüsi ettevalmistamisse kaasati Haridus- ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium,
Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Töötukassa, Eesti Haigekassa, Eesti Linnade ja Valdade Liit,
Eesti Puuetega Inimeste Koda, SA Innove, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus,
vanemaealiste poliitika komisjon, Eesti Kurtide Liit, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Eesti
Omastehooldajate Liit, Eesti Pimedate Liit, Eesti Vaegkuuljate Liit ja Eesti Vaimupuudega
Inimeste Tugiliit.
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Seadusandlik taust
Eesti Vabariigi põhiseaduses1 on sätestatud igaühe õigus tervise kaitsele, märkides, et
lasterikkad pered ja puudega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.
Põhiseadus sätestab samuti, et riik soodustab vabatahtlikku ja kohaliku omavalitsuse
hoolekannet.
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon2 sätestab inimõiguste ja põhivabaduste täieliku
ja võrdse teostamise kõigi puudega inimeste poolt. Samuti sätestab konventsioon puudega
inimeste mõiste, mis hõlmab inimesi, kellel on pikaajaline füüsiline, vaimne, intellektuaalne või
meeleline kahjustus, mis võib koostoimel erinevate takistustega tõkestada nende täielikku ja
tõhusat osalemist ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel. Lisaks sellele sätestab artikkel 28
puudega inimeste õiguse sotsiaalsele kaitsele ja selle õiguste teostamisele ilma
diskrimineerimata puude alusel ning näeb ette, et riik võtaks kasutusele asjakohaseid
meetmeid, et kaitsta ja edendada selle õiguse teostamist. Konventsiooni artikkel 19 sätestab
puudega inimeste õiguse elada kogukonnas ja omada võrdseid valikuid, millega riik peab
tagama vajaliku abi ning juurdepääsu kodu-, elukohajärgsetele ja muudele kogukondlikele
tugiteenustele.
Puudega ja erivajadusega inimeste abistamiseks on KOV-i üksusele antud ülesanded kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusega3 (edaspidi KOKS) ning sotsiaalhoolekande seadusega4
(edaspidi SHS). KOV-ile on pandud KOKS § 6 lõike 1 kohaselt ülesanne korraldada vallas või
linnas sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist, eakate
hoolekannet, /…/, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. SHS § 5 lõike
1 kohaselt on isikule kohustatud sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja
muu abi andmist korraldama isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne kohaliku
omavalitsuse üksus.
Sotsiaaltoetuste maksmist puudega inimestele reguleerib 01.01.2000 jõustunud puuetega
inimeste sotsiaaltoetuste seadus5 (edaspidi PISTS). PISTS-i eesmärk on puudega inimeste
iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja võrdsete võimaluste toetamine ning
õppimise ja töötamise soodustamine puudest tingitud lisakulude osalise hüvitamise kaudu.
Seadus sätestab puude tuvastamise tingimused ja korra ning puudega inimeste
sotsiaaltoetuste liigid, ulatuse, saamise tingimused ja korra.
Sotsiaalkaitse põhimõteteks on inimväärikus, inimese omavastutus, solidaarsus, avaliku
võimu selgitamis- ja abistamiskohustus.6 Hoolekandelise abi tagamise põhimõteteks abi
osutamisel on: 1) lähtumine inimese vajadustest ja seisundist; 2) inimesega koostöö tegemine,
tema soovide arvestamine ning kaasamine tema elu puudutavate otsuste tegemisse; 3)
teenuse kohandamine konkreetse inimese vajadustele; 4) selliste abi andmise meetmete
eelistamine, mis toetavad inimese iseseisvat toimetulekut, töötamist ja õppimist ning
vähendavad abivajadust pikemas perspektiivis; 5) institutsiooni paigutamisele kodus elamise
toetamise võimaluste eelistamine; 6) kodusarnaste hoolekandeasutuste loomine ning

Eesti Vabariigi põhiseaduses
Puuetega inimeste õiguste konventsioon
3 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
4 Sotsiaalhoolekande seadus
5 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus
6 Sotsiaalseadustiku üldosa seadus
1
2
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hoolekandelise abi pakkumine võimalikult inimese kodu lähedal niivõrd, kui see on võimalik.
Sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja vältimatu sotsiaalabi ning muu abi osutamist või
määramist ja riigi korraldatavat sotsiaalabi reguleerib SHS7
Sotsiaalteenustele ja -toetustele on inimesel õigus Eestis elamise korral. Vältimatut sotsiaalabi
on õigus saada igal Eestis viibival isikul.
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Sotsiaalhoolekande seadus
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Puude ja erivajaduse definitsioon
Eesti kehtivas õiguses on puude mõiste defineeritud PISTS § 2 lõikes 1 ja võrdse kohtlemise
seaduse8 (edaspidi VõrdKS) §-s 5. PISTS-i kohaselt on puue inimese anatoomilise,
füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes
erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist
teistega võrdsetel alustel. VõrdKS-i tähenduses on puue inimese anatoomilise, füsioloogilise
või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millel on oluline ja pikaajaline
ebasoodus mõju igapäevatoimingute sooritamisele.
Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja konventsiooni fakultatiivprotokolliga ühinemise
seaduse eelnõu seletuskirjas9 tuuakse välja, et konventsiooni artiklis 1 nimetatud puudega
inimeste mõiste määratleb, kellele konventsioonis sätestatud õigused laienevad ning kelle
suhtes tekivad riikidel konventsioonis sätestatud kohustused. Nimetatud artikli 1 kohaselt
hõlmab puudega inimeste mõiste inimesi, kellel on pikaajaline füüsiline, vaimne,
intellektuaalne või meeleline kahjustus, mis võib koostoimel erinevate takistustega tõkestada
nende täielikku ja tõhusat osalemist ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel.
Nii PISTS-is kui VõrdKS-is sätestatud mõiste ei ole täielikult kooskõlas konventsioonis esitatud
mõistega, jäädes kitsamaks. Konventsiooniga kooskõlas olevaks saab lugeda määratlust
inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotuse või
kõrvalekalde kohta, kuid mõiste erinevus tuleb sisse PISTS-is kasutatud sõna „tõkestab” ja
konventsioonis kasutatud sõnade „võib tõkestada” vahel, sätestades puude mõiste PISTS-is
kitsamalt kui konventsioonis ja piirates sellega ka riigisiseses õiguses konventsiooni
kohaldumist puudega inimestele konventsiooni mõistes. Sõnad „võib tõkestada” viitavad
sellele, et piisab, kui on olemas võimalus, et mitmesugused takistused võivad tõkestada
puudega inimesel täielikku ja tõhusat osalemist ühiskonnas. PISTS-i sõnastus viitab aga
sellele, et takistus peab juba olema ilmnenud või on kindlaks tehtud, et see kindlasti ilmneb.
Väljendit „suhtumuslike ja keskkondlike takistustega” saab pidada konventsiooniga kooskõlas
olevaks. Konventsiooni kohaselt mõistetakse puuet kui faktilist seisundit, mis ei pea olema
kolmanda isiku poolt tuvastatud.
Lisaks puude mõistele kasutatakse eri kontekstides mõistet „erivajadus“, mis on tähenduselt
laiem ja varieeruvam, samuti kasutatakse mõistet „püsiv töövõimetus“ ja peale
töövõimereformi rakendumist 2016. juulist mõisteid „osaline töövõime“ ja „puuduv töövõime“,
mida kasutatakse tööturu kontekstis tööealiste inimeste puhul töövõime vähenemise
kirjeldamiseks. Uuringutes, millega hinnatakse igapäevaeluga toimetuleku piiranguid,
kasutatakse mõisteid „pikaajaline tervisekahjustus“ ja „tegevuspiirang“. Ükski neist mõistetest
ei ole üheselt kattuv puude mõistega, mistõttu ei saa puudega, erivajadusega ja vähenenud
töövõimega inimesi samastada, ehkki praktikas võivad need rühmad suuremal või vähemal
määral kattuda. Erivajaduse mõistet kasutatakse ka haridusvaldkonnas haridusliku
erivajaduse kontekstis, kus muu hulgas nähakse ka andekust erivajadusena, mis vajab
teistsugust lähenemist ning suuremast hariduslikust võimekusest tulenevat erikohtlemist.
Erivajadus võib olla väikese ulatusega, kuid selle märkamine ja sellega tegelemine on oluline
praeguses tähenduses puude või osalise töövõime ennetamiseks ning tervikuna iseseisvaks
toimetulekuks pikemat aega. Erivajadus on seega mistahes inimese vaimse või füüsilise
Võrdse kohtlemise seadus
Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja konventsiooni fakultatiivprotokolliga ühinemise seaduse eelnõu
seletuskiri
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seisundi või sotsiaalse või füüsilise keskkonna mittesoosiv toime eakohaselt toime tulla ning
selle korvamiseks on ühiskonnal kohustus osutada vajaduspõhist tuge. Muu hulgas võib
tegemist olla sellise puudega inimesega, kellel puude raskusastme korduval taotlemisel puuet
ei tuvastata ning kes seetõttu jääb ilma praegustest teenustest ja toetustest ning muudest
soodustustest, kuid kellel on jätkuvalt väikese ulatusega abivajadus.
Kriitilisema iseloomuga on laste erivajadused, sest lapse kiirest kasvust ja arengust tulenevalt
on abi kohale jõudmise aeg suurema tähtsusega. Laste puhul on abi osutamise süsteem
haridusasutuses hariduse omandamiseks tugiteenuste kaudu sätestatud lastekaitseseaduses,
koolieelse
lasteasutuse
seaduses10,
põhikoolija gümnaasiumiseaduses11
ja
12
kutseõppeasutuse seaduses . Probleemkohaks on abivajava lapse või haridusliku
erivajadusega lapse nii-öelda ühest süsteemist teise, st puudega inimese toetamise süsteemi
liikumine. Suurema riigipoolse abi saab laps puude tuvastamisel, kuid puude tuvastamiseni
ning sealt edasi teenuste ja toetuste saamiseni on teekond asjatult pikk ja kohmakas.
Tulenevalt eeltoodud mõistete selgitusest peab ühiskonnal olema huvi pakkuda ennetavaid
meetmeid inimese toimetuleku toetamiseks ning sõltumata tuvastatud puude raskusastmest
osutada talle tema erivajadusest tulenevat abi.

10

Koolieelse lasteasutuse seadus
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
12 Kutseõppeasutuse seadus
11
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Puude raskusastme tuvastamine
Puude raskusastme tuvastamise alused on sätestatud PISTS-is. Puude raskusastme
tuvastamiseks esitab inimene Sotsiaalkindlustusametile (edaspidi SKA) ekspertiisitaotluse,
milles kirjeldab etteantud küsimustiku alusel oma toimetulekut. Raviarst edastab inimese
terviseandmed tervise infosüsteemi või otse SKA-le. SKA kaasab puude raskusastme
tuvastamisse ekspertarsti, kes annab eelnimetatud andmete alusel arvamuse puude
raskusastme kohta. Otsuse teeb SKA.
Selleks, et tuvastataks puude raskusaste, peab inimesel esinema kõrvalekaldeid:
organismi anatoomilistes, füsioloogilistes või psüühilistes struktuurides, st keha
anatoomilistes osades (elundid, jäsemed või nende osad – hingamiselundid, süda ja
veresoonkonnaelundid, ainevahetusega seotud elundid, närvisüsteem, silmad, kõrvad,
jäsemed jne);
- organismi funktsioonides, st elundsüsteemide füsioloogilistes funktsioonides ehk talitlustes
(nt vaimsed, sensoorsed, hääle ja kõnega seotud funktsioonid, närvide, lihaste ja
liikumisega seotud funktsioonid, nahk jne);
- igapäeva- ja ühiskonnaelus ning keskkonnas osalemises (osalus on defineeritud kui
inimese kaasatus elulisse situatsiooni – suhtlemine, liikuvus, enesehooldus, kodused
toimingud, õppimine, töötamine jm). Lisaks on olulised kõrvalabi, järelevalve ja
juhendamise vajadus.
-

Puude raskusastmeid on kolm: keskmine, raske ja sügav.
Kuni 16-aastasel inimesel tuvastatakse puue inimese (või tema esindaja) hinnangu alusel oma
tegevusvõimele ja sellega kaasnevale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajadusele,
millele on lisatud teave elukeskkonnast ja puudest tingitud lisakulude kohta. SKA tuvastab kuni
16-aastase lapse puude raskusastme, võttes aluseks ekspertarsti arvamuse ning vajaduse
korral muud asjasse puutuvad andmed. Puude raskusaste tuvastatakse sarnaselt edaspidi
kirjeldatud vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamisega.
Tööealisel inimesel (16-aastasel kuni vanaduspensioniealisel) tuvastatakse puude raskusaste
lähtuvalt igapäevase tegutsemise ja ühiskonnaelus osalemise piirangutest järgmiselt:
a) sügav puue on inimesel, kelle igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on
täielikult takistatud;
b) raske puue on inimesel, kelle igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on
piiratud;
c) keskmine puue on inimesel, kelle igapäevases tegutsemises või ühiskonnaelus
osalemises esineb raskusi.
Puude raskusastme tuvastamisel võetakse arvesse järgmist: terviseseisund; tegevusvõime;
kõrvalabi; juhendamise ja järelevalve vajadus, mis on eakohasest suurem; kõrvalabi ja
juhendamise vajadus, mis esineb inimesel tehniliste abivahendite kasutamisele vaatamata;
elukeskkond; puudest tingitud lisakulud ning rehabilitatsiooniplaani korral selles ettenähtud
tegevused.
Vanaduspensioniealisel inimesel tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt kõrvalabi,
juhendamise või järelevalve vajadusest järgmiselt:
9

a) sügav puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni
kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab inimene pidevat kõrvalabi, juhendamist või
järelevalvet ööpäev läbi;
b) raske puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni
kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab inimene kõrvalabi, juhendamist või
järelevalvet igal ööpäeval;
c) keskmine puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või
funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab inimene regulaarset kõrvalabi või
juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt üks kord nädalas.
Kõrvalabi või juhendamine on abi osutamine inimesele, kes ei tule iseseisvalt toime söömise,
hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega. Järelevalve on sellise inimese
ohutuse tagamine, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või
teiste inimeste elule, tervisele või varale.
Puue on ajas muutuv, mistõttu määratakse puude raskusaste tähtajaliselt. Muutuda võivad nii
inimese terviseseisund kui ka ühiskonnas levivad takistused, samuti inimese toimetulek ja
vajadused. Seetõttu hinnatakse puude raskusastet regulaarselt.
Tööealisele ja vanaduspensioniealisele puudega inimesele määratakse puude raskusaste
kestusega kuus kuud, üks aasta, kaks aastat, kolm aastat või viis aastat. Tööealisele puudega
inimesele määratakse puude raskusaste kõige kauem vanaduspensionieani. Lapsele
määratakse puude raskusaste kestusega kuus kuud, üks aasta, kaks aastat või kolm aastat,
kuid kõige kauem 16-aastaseks saamiseni.
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Puudega inimeste sotsiaaltoetused

Puudega inimeste sotsiaaltoetusi makstakse puudega inimestele, last kasvatavale puudega
vanemale või eestkostjale. Puudega inimeste sotsiaaltoetusi määrab ja väljamakseid teeb
SKA. Puudega inimeste sotsiaaltoetuste maksmiseks peab inimesel olema tuvastatud puude
raskusaste PISTS-i alusel.
PISTS sätestab järgmised puudega inimeste toetuste liigid seisuga 01.01.2018:
1) puudega lapse toetus;
2) puudega tööealise inimese toetus;
3) puudega vanaduspensioniealise inimese toetus;
4) puudega vanema toetus;
5) õppetoetus;
6) täienduskoolitustoetus.
Kuni 16-aastase puudega lapse ja puudega vanaduspensioniealise inimese toetuse suurus
sõltub puude raskusastmest, st mida raskem on puue, seda suurem on toetus. Kuni 16aastase puudega lapse toetus on oluliselt suurem kui puudega vanaduspensioniealise inimese
toetus.
Puudega tööealise inimese toetus sõltub nii puude raskusastmest kui puudeliigist. Sellisele
toetuse maksmise süsteemile üleminek algas 01.07.2016 (vt muudatused puudega tööealise
inimese toetuse määramisel ja maksmisel seoses töövõimereformiga).
Puudega vanema toetust makstakse last kasvatavale ühele puudega vanematest või last üksi
kasvatavale puudega vanemale, hooldajale või eestkostjale kuni 16-aastase lapse ja
põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkooli kutseõppe
tasemeõppes õppiva kuni 19-aastase lapse kasvatamise korral. Seega on toetuse maksmisel
määravaks asjaolu, et vanemal või last kasvataval inimesel on tuvastatud puude raskusaste
ega sõltu sellest, kas lapsel on tuvastatud puude raskusaste või mitte.
Õppetoetust makstakse mittetöötavale puudega õppurile, kes õpib gümnaasiumi 10.–12.
klassis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis ja kellel on puudest tingituna õppetööga seotud
lisakulutusi. Toetust makstakse kuludokumentide alusel. Toetust ei maksta juuli- ja augustikuu
eest.
Täienduskoolitustoetust makstakse töötavale puudega inimesele tööalase enesetäiendamise
eesmärgil ja tasemeõppeks. Toetust makstakse kuludokumentide alusel.
Lisaks makstakse veel puudega täiskasvanu toetust ja töötamistoetust neile, kellele need
toetused on määratud enne 01.01.2017.
Puudega inimeste sotsiaaltoetuste maksmise aluseks on puudega inimeste sotsiaaltoetuste
määr, mis kinnitatakse igaks aastaks riigieelarvega. 2018. aastal oli puudega inimeste
sotsiaaltoetuste määr 25,57 eurot, mis on püsinud muutumatuna aastast 2000.
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Puudega inimeste sotsiaaltoetuste suurus
Kuni 16-aastase puudega lapse toetust makstakse igal kuul:
- keskmise puudega lapsele 270% sotsiaaltoetuste määrast – 2017. aastal 69,04 eurot;
- raske ja sügava puudega lapsele 315% sotsiaaltoetuste määrast – 2017. aastal 80,55 eurot.
Puudega tööealise inimese toetust makstakse igal kuul vastavalt lisakuludele, kuid kõige
vähem 65% sotsiaaltoetuste määrast – 2017. aastal 16,62 eurot kuus, ja kõige rohkem 210%
sotsiaaltoetuste määrast – 2017. aastal 53,70 eurot kuus.
Puudega vanaduspensioniealise inimese toetust makstakse igal kuul:
- keskmise puudega inimesele 50% sotsiaaltoetuste määrast – 2017. aastal 12,79 eurot;
- raske puudega inimesele 105% sotsiaaltoetuste määrast – 2017. aastal 26,85 eurot;
- sügava puudega inimesele 160% sotsiaaltoetuste määrast – 2017. aastal 40,91 eurot.
Puudega vanema toetust makstakse igal kuul 75% sotsiaaltoetuste määrast – 2017. aastal
19,18 eurot.
Õppetoetust makstakse igal kuul (v.a juuli ja august) 25–100% sotsiaaltoetuste määrast
vastavalt tegelikele lisakulutustele – 2017. aastal 6,39–25,57 eurot.
Täienduskoolitustoetust makstakse kuni 24-kordses sotsiaaltoetuste määras kolme
kalendriaasta jooksul toetuse esmakordsest määramisest arvates – 2017. aasta
sotsiaaltoetuste määra arvestades kuni 613,68 eurot.
Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring, mis tehti 2017. aastal Eesti
Rakendusuuringute Keskuse Centar ja Turu-uuringute AS-i poolt, näitas, et puudega laste
perede lisakulud puudega lastele on sügava puude korral keskmiselt 196,0 eurot kuus, raske
puude korral keskmiselt 120,0 eurot kuus ja keskmise puude korral keskmiselt 100 eurot kuus.
Uuringust selgus, et suurimad kuluallikad on eritoit (80 eurot kuus) ja lasteaed (70 eurot kuus).
Samal ajal on kulud ravimitele keskmiselt vaid 25 eurot kuus. Uuring näitas, et puudega lastega
peredest tajub vaid 19–26%, et tuleb toime hõlpsalt, kõikide lastega perede hulgas on selliseid
peresid 40–51%.13
Puudega inimeste sotsiaaltoetused on ette nähtud puudest tulenevate lisakulude osaliseks
hüvitamiseks. Valdavalt kasutavad puudega inimesed toetust abivahendite ja teenuste
omaosaluse kompenseerimiseks ning ravimitele. Töötavatel puudega inimestel kulub toetus
paljuski transpordile. Seda kinnitasid ka 2015. aasta aprillis ja mais tehtud puudest tulenevate
lisakulude tuvastamise testküsitluse vastused. Küsitluse eesmärk oli välja selgitada uue,
puudest tulenevate lisakulude tuvastamise metoodika sobivus ja parendamisvajadused enne
selle kasutuselevõtmist. Küsimustikule vastas 33 erineva puude liigi ja raskusastmega
inimest.14 2009. aastal tehtud puudega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse
uuringust selgus, et enamik (85%) puudega inimestest teeb puude tõttu lisakulutusi ravimitele,
seejuures pensioniealistest 88% ja tööealistest ligi 78%. Teisena nimetati transporti, millele
tegi lisakulutusi iga teine inimene. Puude raskusastmeti esines sügava puudega inimestel

13
14

Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring 2017
Tuleb arvestada, et tegemist ei ole puudega inimeste kogugruppi arvestades esindusliku valimiga.
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vähem lisakulusid transpordile kui keskmise ja raske puudega inimestel. Samas oli neil
teistega võrreldes rohkem lisakulusid hooldus- ja kaitsevahenditele.15
Puudega inimeste esindajad on korduvalt märkinud, et PISTS-i toetus on ebapiisav ega kata
kõiki puudest tulenevaid kulusid. Seda kinnitasid ka ajavahemikul 07.–09.09.2015
Sotsiaalministeeriumi tehtud intervjuud kuue diagnoosipõhise puudega inimeste
katusorganisatsiooni (Eesti Diabeediliidu, Eesti Tsöliaakia Seltsi, Eesti Afaasialiidu, Eesti
Kogelejate Ühingu, Eesti Reumaliidu ja Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu) esindajatega.
Puudest tulenevate reaalsete kulutuste ja eri allikatest saadavate toetuste (sh
kompensatsioonid) vahet peetakse abivajajate jaoks liiga suureks ning seda suures osas just
ravimeid, ent ka abivahendeid ja sotsiaalteenuseid vajavate inimeste jaoks. Sama on
kinnitanud ka teised puudega inimeste esindajad, kellega kohtuti aprillis–mais 2016
Haapsalus, Jõhvis, Tartus ja Tallinnas.
Töövõimetuspension
Enamikule tööealistele puudega inimestele on samal ajal määratud ka püsiv töövõimetus ja
makstakse töövõimetuspensioni. Töövõimetuspensioni saamise õigus on vähemalt 16aastasel Eesti alalisel elanikul ja tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elaval
välismaalasel, kelle töövõime kaotus on 40 kuni 100 protsenti ja kellel on nõutud tööstaaž.
Nõutud tööstaaži puudumisel on vähemalt 40%-lise püsiva töövõimetuse korral inimesel õigus
saada rahvapensioni töövõimetuse tõttu. Püsivalt töövõimetuks tunnistatud inimesele
määratakse töövõimetuspension või töövõimetuse alusel rahvapension kogu töövõimetuse
ajaks, kuid kõige kauemaks vanaduspensioniikka jõudmiseni. Töövõimetuse tõttu
rahvapensioni saajale jätkatakse vanaduspensioniikka jõudmisel rahvapensioni maksmist
vanuse tõttu, kui inimesel puudub vanaduspensioni saamiseks nõutav minimaalne tööstaaž.
01.01.2017 seisuga oli SKA andmetel16 94 971 töövõimetuspensionäri, neile lisandus 4422
töövõimetuse tõttu rahvapensioni saajat. 2018. aasta 1. jaanuariks oli töövõimetuspensioni
saajate arv vähenenud 56 349-ni ja töövõimetuse tõttu rahvapensioni saajate arv 2162-ni,
kuna uusi määramisi ei lisandunud ja töövõimetuse otsuse lõppemisel pöörduti töötukassa
poole töövõime hindamiseks.
Määratud keskmine töövõimetuspension kuus seisuga 01.01.2017 oli 222,81 eurot ja
töövõimetuse tõttu rahvapension kuus 115,96 eurot. Aasta hiljem olid need vastavalt 241,09
eurot ja 128,72 eurot. Seoses 01.07.2016 jõustunud töövõimetoetuse seadusega lõpetas SKA
püsiva töövõimetuse tuvastamise. Püsiva töövõimetuse korduvekspertiise tegi SKA kuni 2016.
aasta lõpuni.
Töövõimetoetus
Uues töövõime hindamise süsteemis tekib inimesel vähenenud töövõime tuvastamisel õigus
taotleda töövõimetoetust. Töövõimetoetust saama õigustatud inimesi oli 2018. aasta jaanuaris
kokku 42 601, neist osalise töövõime alusel 29 322 ja puuduva töövõime alusel 1346017.
Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse uuring. Saar Poll OÜ, Tartu Ülikool,
Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond
16 Sotsiaalkindlustusamet
17 Näitajad 29 322 ja 13 460 ei ole summmeeritavad, kuna isik võis ühel kuul kuuluda mõlemasse, kui
liikumine osaliselt töövõimelt puuduvale töövõimele või vastupidi toimus kuu keskel.
Allikas:https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/tvt.xls
15

13

Töövõimetoetust makstakse päevamäära järgi, mis jaanuaris 2018 oli 11,82 eurot
kalendripäeva kohta. 100% päevamäärast on õigus saada puuduva töövõimega inimesel ja
57% ehk 6,74 eurot päevas osalise töövõimega inimesel, mis tegi jaanuari kuutoetuse
suuruseks vastavalt 366,42 eurot ja 208,94 eurot 31 päeva eest.
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Teenused puudega inimestele
Puudega inimeste abistamiseks on paralleelselt toetustega ette nähtud mitmed teenused,
mida osutatakse nii riiklikul kui KOV-i tasandil. Teenuste loetelu on sätestatud SHS-is18 ning
tööturuteenuste ja -toetuste seaduses19 (edaspidi TTTS). SHS-i alusel osutavad teenuseid
SKA ja KOV-id. TTTS-i alusel osutab teenuseid töötukassa. Riiklikult rahastatud teenuste
osutamist täpsustavad korraldava asutuse (SKA, töötukassa) protseduurireeglid. Samas on
teenuste osutamine alati seotud ka teenusepakkujate olemasoluga piirkonnas. KOV-i teenuste
korraldamise tingimused ja korra kehtestab iga KOV iseseisvalt. Lisaks on haridusliku
erivajadusega lastele põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega20 (edaspidi PGS) ette nähtud
hariduse tugiteenused, mille rakendamiseks loob võimalused kooli pidaja ning mille
rakendamist korraldab direktor.
Riiklikult rahastatud teenused SKA kaudu
SKA kaudu osutatakse järgmisi riiklikult rahastatud teenuseid:
– abivahendi ostmine või üürimine;
– sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus;
- sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus lapsele, kellel on tuvastatud lastekaitseseaduse
alusel abivajadus;
– pikaajaline kaitstud töö;
– erihoolekandeteenused, sh:
- igapäevaelu toetamise teenus;
- töötamise toetamise teenus;
- toetatud elamise teenus;
- kogukonnas elamise teenus;
- ööpäevaringne erihooldusteenus (sh ööpäevaringne erihooldusteenus sügava
liitpuudega, ebastabiilse remissiooniga ja kohtumääruse alusel teenust saama
suunatud inimestele).
Lastele osutatakse kohtumääruse alusel ka kinnise lasteasutuse teenust, mida saavad muu
hulgas lapsed, kellel on puue tuvastatud vaimupuude või psüühikahäire (sh käitumishäire)
tõttu. Lisaks on SKA kaudu korraldatud puudega laste lapsehoiu- ja tugiisikuteenus ning
teenuseid saama pääsemiseks transporditeenuse rahastus (ajutine ESF meede). Lisaks on
käitumisprobleemidega lastele SKA poolt korraldatud multidimensionaalne pereteraapia.
SKA kaudu osutatavate teenuste saamiseks peab inimesel üldjuhul olema tuvastatud puude
raskusaste. Teenuse saamiseks tuleb inimesel esitada SKA-le taotlus, millega isik või tema
esindaja väljendab teenuse saamiseks tahet. Siiski ei anna puude raskusastme olemasolu
alati automaatset õigust teenusele. Sotsiaalse rehabilitatsiooni, pikaajalise kaitstud töö ja
erihoolekandeteenuse saamiseks hindab SKA juhtumikorraldaja pärast taotluse saamist
inimese teenusevajadust, võttes aluseks arsti hinnangu või rehabilitatsiooniplaani.
Abivahendi vajaduse tuvastab perearst, eriarst või rehabilitatsioonimeeskond vastavalt
abivahendite määruse loetelule. Abivahendeid saab osta või üürida isikliku abivahendi kaardi
18

Sotsiaalhoolekande seadus
Tööturuteenuste ja -toetuste seadus
20 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
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alusel, mille väljastab SKA arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani alusel. Lastel ja
vanaduspensioniealistel inimestel abivahendi saamiseks puude raskusastet eelnevalt
tuvastama ei pea. Küll aga sõltub lastel abivahendi riigipoolse hüvitamise määr sellest, kas
puude raskusaste on tuvastatud või mitte. Tööealisel inimesel on õigus abivahendit taotleda,
kui tal on tuvastatud puude raskusaste, töövõime kaotus vähemalt 40 protsendi ulatuses,
osaline töövõime või töövõime puudumine. Puude raskusastme eelnev tuvastamine ei ole aga
vajalik, kui inimene vajab rinna- või silmaproteesi või kui on tuvastatud kuulmislangus alates
30 detsibellist ning inimesel on vaja osta kuulmisabivahendeid ja heli ülekandesüsteeme.
SKA andmetel osutati 2017. aastal abivahenditeenust (nii müük kui rentimine) 53 974
inimesele, neist 5520 olid lapsed (alla 18-aastased), 8510 tööealised ja 39944
vanaduspensioniealised. Teenuse kulu kokku oli 16 617 532 eurot, millest riigi osalus
moodustas 68,4% (11 368 933 eurot) ning inimese enda osalus keskmiselt 31,6% (5 248 599
eurot).
Abivahendite maksumusest moodustasid suurima osa enesehoolde- ja kaitseabivahendid,
kokku 4 936 308 eurot, sh riigi osalus 2 442 129 eurot (49,5%). Teise suurema grupi
moodustasid suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid, mille maksumus oli kokku
4 045 718 eurot, sh riigi osalus 2 965 702 eurot (73,3%). Ortooside ja proteeside maksumus
oli kokku 3 350 975 eurot, sh riigi osalus 2 531 435 eurot (75,5%). Personaalsetele liikumise
abivahenditele kulus kokku 2 797 570 eurot, millest riigi osalus oli 2 170 748 eurot (77,6%).
Kodu ja muude ruumide sisustuse ja kohanduste maksumus oli 894 632 eurot, sh riigi osalus
746 833 eurot (83,55%). Kulutused abivahenditele inimese raviks olid kokku 565 841 eurot, sh
riigi osalus 494 756 eurot (87,4%). Ülejäänud abivahendite maksumus moodustas vaid
26 488 eurot, sh riigi osalus 17 330 eurot (65,4%).
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust osutati 2017. aastal 15 814 inimesele ja kokku tasuti selle
eest 8 459 731 eurot. Suurima osa ehk 54% rehabilitatsiooniteenuse saajatest moodustasid
puudega lapsed (vanuses 0–17 eluaastat) – 8518 inimest. Puudega tööealisi inimesi (vanuses
18–64 eluaastat) oli rehabilitatsiooniteenuse saajate hulgas 9% ehk 1445 inimest ning
puudega eakaid (vanuses 65+ eluaastat) 19% ehk 3022 inimest. Eelnimetatud puudega
inimeste hulka on arvestatud ka puude raskusastme taotlejad. Lisaks osutati teenust 2846
psüühilise
erivajadusega
täisealisele
ning
188
alaealisele
õigusrikkujale.
Rehabilitatsiooniteenusele kulunud vahenditest 58%, so 4 887 493 eurot moodustasid
puudega lastele osutatud rehabilitatsiooniteenused.
Puudega tööealistele osutati sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid 562 472 euro ulatuses ja
eakatele 1 111 797 euro ulatuses (vastavalt 7% ja 13% rehabilitatsiooniteenustele kulunud
vahenditest). Ülejäänud osa ehk 1 897 969 eurot moodustasid psüühilise erivajadusega
inimestele ja alaealistele õigusrikkujatele osutatud rehabilitatsiooniteenused.
Laste suurem osakaal on põhjendatud, kuivõrd lapsel on õigus taotleda
rehabilitatsiooniteenust, kui tal on puude raskusaste tuvastatud või esimest korda
tuvastamisel. Samuti on lastele ettenähtud maksimaalne summa suurem, so 1395 eurot lapse
kohta kalendriaastas. Täisealistele inimestele puude olemasolu automaatset õigust
rehabilitatsiooniteenusele ei anna. Täisealistele on rehabilitatsiooniteenusteks kehtestatud
aastase maksumuse piirsumma võrreldes lastega väiksem, so 483 eurot inimese kohta
kalendriaastas. Erandiks on psüühilise erivajadusega inimesed, kellele on sotsiaalse
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rehabilitatsiooni teenuseks ette nähtud piirsumma 2325 eurot inimese kohta kalendriaastas.
Samas on tööealistel inimestel õigus saada tööalase rehabilitatsiooni teenust töötukassast.
Erihoolekandeteenuse saajaid oli 2017. aasta lõpu seisuga 5530. Nende hulgas oli enim
igapäevaelu toetamise teenuse saajaid (2308 inimest) ja ööpäevaringse erihooldusteenuse
saajaid (1932 inimest). Toetatud elamise teenust sai 893 inimest, töötamise toetamise teenust
865 inimest, kogukonnas elamise teenust 392 inimest, ööpäevaringset erihooldusteenust
sügava liitpuudega inimesele 369 inimest, ööpäevaringset erihooldusteenust kohtumääruse
alusel 102 inimest ja ööpäevaringset erihooldusteenust ebastabiilse remissiooniga inimesele
100 inimest. Tuleb arvestada, et toetavaid teenuseid (igapäevaelu toetamise, toetatud
elamise, töötamise toetamise ja kogukonnas elamise teenust) on võimalik saada korraga või
eri kombinatsioonides.
Erihoolekandeteenustele kulus 2017. aasta jooksul kokku üle 34,3 miljoni euro. Teenusteks
kulunud vahenditest moodustas riigi osalus 71,3% (24,5 miljonit eurot), inimeste enda osalus
24,8% (8,5 miljonit eurot), KOV-i osalus 3,5% (1,2 miljonit eurot) ning muud allikad 0,3% (ligi
112 000 eurot).
Suurima osa moodustas kulu ööpäevaringsele erihooldusteenusele – üle 17,6 miljoni euro.
Selle teenuse puhul oli ka inimese enda osalus suurim, so 32,3%, kuna SHS-i kohaselt on
kogukonnas elamise teenust ja ööpäevaringset erihooldusteenust saama suunatud isik
kohustatud tasuma omaosaluse toitlustamise ja majutamise eest. Kulude suuruselt järgnesid
ööpäevaringne erihooldusteenus inimestele, kellel on sügav liitpuue (4,4 miljonit eurot) ning
igapäevaelu toetamise teenus (4,1 miljonit eurot). Täpsem tabel erihoolekandeteenuste
rahastamise kohta 2017. aastal on esitatud lisas 2.
Lastele osutatakse täiendavalt teenuseid haridussüsteemis. Vajaduse korral tagatakse
õpilasele koolis tasuta vähemalt eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi
teenus. Käesoleval aastal jõustunud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatusega
sätestati munitsipaalkoolidele tõhustatud toe või eritoe rakendamiseks iga-aastane
tegevuskulutoetus. 2018. aastal anti munitsipaalkoolide pidajatele lisaraha enam kui
23 miljonit eurot, sh tõhustatud ja erituge vajavate laste tegevuskuludeks ja tugiteenusteks
17,4 miljonit eurot. Lisaks toetusfondi kaudu antavale haridus- ja tegevuskulutoetusele anti
täiendavalt 3,1 miljonit eurot lisaraha tulubaasi kasvu kaudu üldist tuge vajavatele lastele
tugiteenuste võimaldamiseks. Lisaks on koolivälise nõustamismeeskonna roll anda vanema
taotlusel soovitusi lapse arengu toetamiseks, õppe ja kasvatuse korraldamiseks ning
tugiteenuste rakendamiseks. Koolivälise nõustamismeeskonna soovituse kohaselt ja vanema
kirjalikul nõusolekul rakendab kool õpilasele tõhustatud tuge või erituge (sh õpet eriklassis),
terviseseisundist tulenevat koduõpet, koolikohustuslikule õpilasele mittestatsionaarset õpet,
vähendab ja asendab riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemusi ühes või mitmes aines,
soovitab lihtsustatud, toimetuleku- või hooldusõppe rakendamist või vabastab õpilase
kohustusliku õppeaine õppimisest. Osaliselt kattuvaid teenuseid osutatakse ka sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenuse raames ja väikeses mahus tervishoiusüsteemis – taastusravifondi või
perearsti teraapiafondi vahenditest. Eri süsteemides on nõuded teenuseosutajale sarnased,
aga teenuse ühikuhinnad erinevad. Kui sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse ja
tervishoiusüsteemi teenuste kattuvad teenused on füsioteraapia, logopeedi ja psühholoogi
teenus, siis sarnane kattuvus haridussüsteemiga on psühholoogi, logopeedi ja eripedagoogi
puhul. Lisaks osutatakse psühhiaatri teenust nii tervishoiuteenuse kui ka väikeses mahus
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames. Seega saab öelda, et sotsiaalse rehabilitatsiooni
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teenuse lisandväärtus lastele on hindamisprotsess, teenuste koordineerimine ja
tegevusterapeudi abi. Vaatamata eelkirjeldatud võimalustele katavad nimetatud teenuste
osutamise osalisi kulusid ja vahendavad teenuseid vajaduse korral KOV-id. Teenuste
rahastusallikate erisüsteemidest taotlemise tõttu tekib olukord, kus inimesed ei orienteeru
süsteemide vahel ja isegi kui nad seda teevad, on ajakulu teenuste saamiseks suur. Sama
suur mure on riigi ressursi kasutamine, sest igas süsteemis on vaja ametnike ressurssi
taotluste menetlemiseks ja teenuste korraldamiseks. Nii on meil pea iga teenuse puhul nõuded
tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalteenuse osutajale, samuti erinevad tegevuslubade ja
järelevalve süsteemid.
Kutseõppe tasemeõppes on erivajadusega õpilaste arv püsinud viimased kümme aastat
allpool 1000 õpilase piiri, moodustades 3–4% kogu õpilaskonnast. Samas on õpilaste
koguarvu mõningase vähenemise kõrval näha erivajadusega õpilaste osakaalu suurenemist.

CENTARi (2016) uuringu „Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja
sellega seotud meetmete tõhusus“21 kohaselt on ca 38%-l neist, kes põhikooli lõpetamise järel
jätkavad kutseõppes, hariduslik erivajadus. Erivajaduse liigiti on kutseõppes enim õpilasi, kes
on lõpetanud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi kas lihtsustatud õppel (430 õpilast
2017. õppeaastal) või toimetulekuõppel (54 õpilast 2017. õppeaastal). Järgnevad
emotsionaalsete ja käitumisraskustega õpilased (182) ning ebapiisava keeleoskuse (168) või
püsivate õpiraskustega õpilased (131). Mõnevõrra vähem on krooniliste või pikaajaliste
haigustega, liikumis-, kuulmis- või nägemispuudega õpilasi.
Kutseõppe tasemeõppe lõpetaja peamine väljund on tööturg ning seetõttu on erivajadusega
õpilaste tasemeõppe korraldamisel vaja luua selge seos tööturuteenustega ja tööellu
üleminekut toetavate sotsiaalteenustega. 2017. aastast on erivajadusega õpilaste kutseõppe
tasemeõppe korraldamisse suure panuse andnud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus kui
peamine sotsiaalvaldkonna partner erikutseõppe metoodika valdkonnas ning
üleminekuprogrammide katsetaja.
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Kutseõppe õppekavad paiknevad Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) neljal tasemel (2.–5.
tase), mistõttu on ka erivajadusega õpilasel võimalus leida endale sobival tasemel jõukohane
õppekava. Enamik haridusliku erivajadusega õpilastest õpib kutsekeskhariduse tasemel (EKR
4. tase), kus õppekavade valik on avaram. Probleemiks on asjaolu, et 2. ja 3. tasemel on
õppekavade valik väike, sest tööturg ei esita tellimust vähese kutseoskusega tööjõu
saamiseks. Lihtsamad tööd saavad selgeks töökohal, mistõttu tuleks erivajadusega isikute
kutseõppe korraldamisel leida enam võimalusi töökohapõhise õppe rakendamiseks. Samuti
napib kutsestandardil põhineva õppe puhul individualiseerimisvõimalusi. Lahendus tuleb leida
probleemile, kuidas viia kokku erivajadusega inimese oskused, teadmised ja suutlikkus ning
tööandja vajadus. Eesmärk on inimese edukas toimetulek tööturul ja enda potentsiaali
rakendamine.
Vastavalt kutseõppeasutuse seadusele on erivajadusega õpilaste õppekorraldust
kutseõppeasutuses
täpsemalt
kirjeldatud
määruses
„Erivajadusega
isikute
22
kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord“ . 2018. aastal on määrus muutmisel ning nii
erivajadusega lapse kui lapsevanema/hooldaja jaoks peaks info liikumine riiklike
andmekogude vahel vähendama erivajaduse olemasolu tõendamist (õpilase hindamist)
kutseõppeasutusse astumisel.
2017. aastal muutus erivajadusega õpilaste rahastamine. Seni kehtis süsteem, kus igale
erivajadusega õpilasele eraldas riik 1,5kordse koolitustellimuse maksumuse, mis sõltus ühtlasi
ka erialast, mida õpiti. Probleemiks oli olukord, kus raha eraldati ka juhul, kui sõltumata
erivajaduse keerukusest õpilasele tugiteenuseid tegelikult ei osutatud. Muutunud süsteemi
puhul rahastatakse tugiteenuste osutamist koolis ja täiendavat pedagoogilist sekkumist
erivajadusega õpilasele vastavalt kooli poolt märgitud tugimeetmete rakendamise vajadusele.
Erivajadusega üliõpilaste osalus kõrghariduses on viimaste aastate andmetel kasvavas
trendis. Eesti hariduse infosüsteemi andmetel lõpetas 2012/2013. õa-l kõrgkooli 12 ja
2013/2014. õa-l 18 erivajadusega üliõpilast, 2016/2017. õa-l õppis kõrgkoolis 209
erivajadusega üliõpilast. Siinkohal tuleb arvesse võtta, et need arvud ei ole lõplikud, kuna
koolidel ei ole kohustust üliõpilaste erivajaduste kohta andmeid koguda ja üliõpilastel pole
kohustust oma erivajadusest märku anda. Seetõttu võib erivajadusega õppureid olla veel
rohkem.23
Erivajadusega üliõpilaste õpingute toetamiseks loodud erisused on järgmised:
1. Õppeasutustel on õigus kehtestada sisseastumisnõuded, mis tulenevad üliõpilase
erivajadusest.
2. Kui keskmise, raske või sügava puudega üliõpilane ei täida tasuta õppimiseks kehtestatud
nõudeid (õpib täiskoormusega õppekaval, mille õppekeel on eesti keel, ja on algavaks
semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva
õppe mahu), ei ole õppeasutusel õigust nõuda üliõpilaselt õppekulude hüvitamist.
3. Keskmise, raske või sügava puudega üliõpilasel on õigus täita õppekava ka akadeemilisel
puhkusel viibides.
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Erivajadusega üliõpilastel on võimalik taotleda riiklikku stipendiumi Vabariigi Valitsuse
20. detsembri 2013. a määruse nr 178 „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise
üldtingimused“24 järgi. Stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilasi kõrghariduse
omandamisel. Stipendiumi suurus on vastavalt puude liigile ja raskusastmele 60–510 eurot
kuus.25
Töötukassa kaudu pakutavad teenused
Inimesel on võimalik saada teenuseid elukohajärgsest (ei pea olema rahvastikuregistrijärgne)
töötukassa esindusest. Teenuse osutamise vajadust hindab töötukassa juhtumikorraldaja,
vajaduse korral koostöös vastava teenusejuhiga. Hindamisel võetakse arvesse võimalikke
alternatiivseid lahendusi töötamisel esinevate takistuste kõrvaldamiseks ja tööülesannete
täitmiseks, näiteks tööülesannete ümberjagamine, vahetu töökoha asukoha muutmine vms.
Samuti kontrollitakse taotleja vastavust teenuse osutamise tingimustele.
Teenuste osutamise üldpõhimõtted ja eesmärk on sätestatud TTTS-is, teenuste sisu
kirjeldatakse teenuste hanketingimustes.
Töötukassa osutab puudega, püsiva töövõimetusega ja osalise või puuduva töövõimega
inimestele järgmisi teenuseid:
- abistamine tööintervjuul;
- tööruumide ja -vahendite kohandamine;
- tööks vajaliku abivahendi tasuta kasutada andmine;
- tugiisikuga töötamine;
- kaitstud töö;
- kogemusnõustamine;
- töölesõidu toetus;
- saatja sõidukulu hüvitamine – kui ühistranspordiga tööle sõitmiseks vajatakse teise
inimese abi, hüvitatakse kodust tööle ja töölt koju saatvale inimesele sõidukulud;
- töötamise jätkamise toetamine;
- tööalane rehabilitatsioon.
Inimesele on vajaduse korral võimalik osutada mitut teenust korraga. Kui teenus eeldab
teenuseosutaja asukohta liikumist, makstakse teenusesaajale sõidu- ja majutustoetust.
Puudega või vähenenud töövõimega inimestele suunatud tööturuteenuste eesmärk on
puudest või terviseseisundist tingitud takistuste kõrvaldamine töökoha saamisel ja töötamisel.
Vähenenud töövõimega või puudega töötuna arvestatakse alljärgnevaid töötuid:
1) töötu, kellel on puue PISTS § 2 tähenduses;
2) töötu, kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse26
alusel;
3) töötu, kellele on riiklike elatusrahade seaduse alusel määratud invaliidsusgrupp tähtajatult;
4) töötu, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime töövõimetoetuse seaduse27 alusel.

24
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Töötukassa andmetel oli vähenenud töövõimega töötuid 2017. aasta lõpu seisuga
registreeritud 9605 inimest28. Nende hulgas oli enim 25–54-aastaseid (5431 inimest), 16–24aastaseid oli 404 ja üle 55-aastaseid 3770.
Alates 01.01.2016 lisandus töötukassa osutatavate teenuste loetellu mitu uut, just vähenenud
töövõimega inimestele mõeldud teenust. See eeldas õigusruumi täiendamist. Töötukassa
osutab teenuseid vähenenud töövõimega inimeste tööturuteenuste saamise alustamiseks
sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 „Tööturuteenuste
osutamine töövõimereformi sihtrühmale“29 alusel. Enne seda osutati vähenenud töövõimega
inimestele teenuseid TTTS-i30 ja tööhõiveprogrammi31 alusel.
Vähenenud töövõimega tööotsijad said 2017. aastal kõige enam tööalase rehabilitatsiooni
teenust, kokku aastas 2975 inimest (keskmiselt 1408 korral kuus). Järgnes tööalane koolitus
3762 korral (keskmiselt kuus 613 korda) ning tööpraktikal osaleti keskmiselt 247 korral kuus ja
tööharjutusel keskmiselt 196 korral kuus. Palgatoetusega oli töötamas keskmiselt 730 inimest
kuus. Tööklubi- ja nõustamisteenust saadi 518 korral. Puudega inimeste teenuseid saadi 202
korral. Individuaalse töölerakendumise teenust ja hooldusteenust saadi keskmiselt 120 korral
kuus ning töövalmidust toetavaid teenuseid saadi ja proovitööd tehti 225 korral.
Kogemusnõustamist (sarnase puude või tervisehäirega inimeste vahel toimuv teadmiste ja
kogemuste vahetus ning nõustamine) saadi 22-l ja kaitstud töö teenust 231 korral ning
töölesõidu toetust maksti keskmiselt 259 inimesele kuus. Muid meetmeid kasutati keskmiselt
üheksal korral kuus.32
Vähenenud töövõimega inimestele osutatud tööturuteenuste kulu 2016. aastal oli 5404 tuhat
eurot ja 2017. aastal 11 846 tuhat eurot. Suurima osa moodustas kulu tööalasele koolitusele
– 1 242 981 eurot. Kalleim tööturuteenus vähenenud töövõimega inimestele 2016. aastal oli
tööruumide ja -vahendite kohandamine, millele kokku kulus 60 693 eurot. Kohandati nelja
inimese töökohad. Tööks vajalike abivahendite kulu oli 59 215 eurot.33 2017. aastal kulutati
tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele 2,289 mln eurot ja kaitstud tööle kulus 1,667
mln eurot.34 Tööalase rehabilitatsiooni teenust osutati 2016. aastal 573 029 euro eest. Lisaks
eelnimetatud teenustele on puudega ja vähenenud töövõimega inimestel võimalik vajaduse
korral saada ka kõiki teisi töötukassa pakutavaid teenuseid. Nii korraldati vähenenud
töövõimega inimestele 2017. aastal 3762 tööalast koolitust, 1362 inimest suunati tööpraktikale,
1948 inimest tegi proovitööd, 1531 inimest asus tööle palgatoetusega jne. Ühel korral hüvitati
tööandjale koolituskulud. Koolituskulud hüvitatakse tööandjale, kui töötaja ei saa puude või
terviseseisundi tõttu senist tööd jätkata ning pärast ümber- või täiendusõpet pakub tööandja
talle uut tööd.

Registreeritud töötus 2016–2017 (vähenenud töövõimega inimesed)
Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkiri nr 57 "Tööturuteenuste
osutamine töövõimereformi sihtrühmale"
30 Tööturuteenuste ja -toetuste seadus
31 Tööhõiveprogramm 2016–2017
32 Töötukassa 2017. aasta majandustegevuse aruanne
33 Aktiivsed tööturumeetmed (vähenenud töövõimega inimesed)
34 Töötukassa 2017. aasta majandustegevuse aruanne
28
29
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Vähenenud töövõimega inimene võib töötukassa kaudu saada mitut teenust samal ajal (nt
alustab ühe kuu jooksul kahte koolitust), mistõttu võib ülaltoodud andmetes olla mõnel juhul
inimest loetud mitu korda.
KOV-i kaudu korraldatavad teenused
Inimesele on kohustatud sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi
andmist korraldama inimese rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne KOV. KOV-ile on
jäetud otsustuspädevus ja kaalutlusruum, kuidas eelnimetatud ülesannet täita, st kas pakkuda
inimesele sotsiaalteenust ja/või maksta toetust. Abi andmisel tuleb valida selline abimeede,
mis parimal moel vastab inimese individuaalsetele vajadustele. Korraldatav abi peab õigel ajal
ja paindlikult rahuldama inimese muutuvaid vajadusi, et parandada tema elukvaliteeti ja tagada
võrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemiseks.
Iga KOV peab kehtestama abi andmise korra, mis sisaldab sotsiaalteenuste ja -toetuste
kirjeldust ja rahastamist ning nende taotlemise tingimusi ja korda. Abi osutamise kord peab
sisaldama selgeid suuniseid, millistel tingimustel ja kuidas abi osutatakse ning kuidas
tagatakse abi kättesaadavus.
SHS-is on kehtestatud miinimumnõuded KOV-i
sotsiaalteenusele:
tugiisikuteenus;
isikliku abistaja teenus;
sotsiaaltransporditeenus;
eluruumi tagamine;
koduteenus;
lapsehoiuteenus;
asendushooldusteenus;
järelhooldusteenus;
täisealise isiku hooldus;
väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
võlanõustamisteenus;
varjupaigateenus;
turvakoduteenus.

korraldatavale

13

kohustuslikule

Lastele osutatavate teenuste rahastamiseks annab riik KOV-ile toetusfondi kaudu ressursse
järgmiste teenuste rahastamiseks:
- toetus abi vajavate inimeste iseseisva toimetuleku pikemaajalist paranemist soodustavate
sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks ning uute sotsiaalteenuste käivitamiseks,
sealhulgas investeeringute kulude ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kulude
osaliseks katmiseks, mille hulgas on ka puudega lapse hooldajatoetuse maksmine;
- toetus raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks. Toetus jaotatakse KOV-ide vahel
proportsionaalselt raske ja sügava puudega laste arvule, lahutades tulemusest KOV-i
jooksvale aastale eelnenud aastatel samaks otstarbeks antud vahendite jäägi. Seejuures
korrutatakse sügava puudega laste arv 4,62-ga. See on ette nähtud lapsehoiu-, tugiisiku-,
sotsiaaltranspordi- või muuks sotsiaalteenuseks, mis aitab vähendada raske ja sügava
puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust (2018.
aastal 2,65 miljonit eurot, millele lisandus eelmiste aastate jääk 1 miljonit eurot);
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-

toetus KOV-ile asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks ja korraldamiseks ning
hooldusperede toetamiseks (2018. aastal 16,7 miljonit eurot).

Sotsiaalteenuste korraldamise kohustuslikkus tähendab, et KOV saab seaduses sätestatud
põhimõtteid silmas pidades küll valida, millist meedet millisel määral konkreetsele abivajajale
pakkuda, ent KOV-il peab olema suutlikkus SHS-is sätestatud teenuseid korraldada. Kui KOVis on inimene, kelle abivajadust on võimalik mõne SHS 2. peatüki 2. jaos sätestatud teenusega
katta, tuleb omavalitsusel inimesele see teenus ka võimaldada.
Ilmnenud vajaduse korral peab inimene abi saamiseks pöörduma elukohajärgsesse
omavalitsusse. Omavalitsus hindab, millises ulatuses ja millist abi inimene konkreetsete
sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks vajab.
Seejärel teeb KOV kümne tööpäeva jooksul sotsiaalteenuse määramise või määramata
jätmise otsuse, mis peab olema selgelt sõnastatud ja inimesele arusaadavalt põhjendatud.
Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest, st arvesse võetakse
inimese toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
1) personaalse tegevusvõimega seonduvad asjaolud;
2) füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvad asjaolud.
Sotsiaalteenuse osutamise eest võib rakendada teenusesaajale omaosalust, mille tingimused
ja suuruse otsustab KOV. Omaosaluse rakendamisel sõltub teenusesaaja kohustuse suurus
praktikas nii osutatava teenuse mahust ja ühikuhinnast kui ka teenusesaaja majanduslikust
olukorrast. Sotsiaalteenuse eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.
2018.
aasta
algusest
jõustusid
sotsiaalteenuste
osutajatele
üldtunnustatud
kvaliteedipõhimõtted, mille kohaselt peab teenuseosutaja lähtuma järgmistest põhimõtetest:
isikukesksus, teenuse võimestav iseloom, tulemustele orienteeritus, vajaduspõhine
lähenemine, terviklik lähenemine, isiku õiguste kaitse, kaasamine, töötaja pädevus ja eetika
ning organisatsiooni hea töökorraldus ja kvaliteetne juhtimine.
2017. aastal osutasid KOV-id tugiisikuteenust 2134 inimesele kokku summas 4 455 465
eurot.35 Sellest moodustas KOV-i ja riigi osalus 4 438 633 eurot (99,6%), inimeste omaosalus
2 404 eurot (0,05%) ning muud allikad 14 428 eurot (0,3%). Enim osutati teenust lastele
(vanuses 0–17 eluaastat) – 1255 inimesele. Tööealisi (vanuses 18–64 eluaastat)
teenusesaajaid oli 787 inimest. Eakatest (vanuses 65+ eluaastat) said teenust 92 inimest.
Jagades toetuse kogukulu, so 4 455 465 eurot teenust saanud inimeste arvuga ning 12-ga, oli
kulu ühe inimese kohta kalendrikuus keskmiselt 174 eurot.
Kokku sai 2017. aastal tugiisikuteenust füüsilise või vaimse puude või psüühikahäire tõttu 1368
inimest ehk 64,1% kõikidest tugiisikuteenuse saajatest. Kõige rohkem puudega või
psüühikahäirega teenusesaajaid oli laste seas (1032 ehk 82,2%). Pensioniealistest vajas
puude või psüühikahäire tõttu teenust 57 inimest ehk 62% teenust saanud pensioniealistest.
18–64-aastastest tugiisikuteenuse saajatest oli puudega või psüühikahäirega inimesi vaid
35,5% (279 inimest).
Arvestuslik keskmine kulu ühe teenusetunni kohta oli 2017. aastal keskmiselt 6,16 eurot.
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Tugiisikuteenuse keskmine maht ühe teenusesaaja kohta kuus oli 2017. aastal 28,2 tundi.
Laps sai teenust keskmiselt 42,6 tundi kuus ja täiskasvanu 7,8 tundi kuus. Isikliku abistaja
teenust osutasid KOV-id 2017. aastal kokku summas 632 115 eurot.36 Sellest moodustas
KOV-i ja riigi osalus37 613 228 eurot (97%). Teenusesaajaid oli 318, kellest suurima osa
(79,9%) moodustasid tööealised (254 inimest). Eakaid oli teenusesaajate hulgas oluliselt
vähem – 64. Arvestuslik keskmine kulu ühe teenusetunni kohta oli 2017. aastal 4,03 eurot ja
teenuse maht ühe teenusesaaja kohta kuus oli 41,1 tundi).
Koduteenust osutati 2017. aastal kokku summas 6 491 371 eurot ja seda peamiselt eakatele.38
Teenuse põhirahastajaks on KOV. KOV-i osalus teenuse eest tasumisel moodustas teenuse
kogusummast 98,2%. Riigi osalus37 on väga väike, moodustades 1,6% kogusummast. Kui
teenusesaajaid kokku oli 6400 inimest (neist puudega 4720 inimest), siis eakaid oli sellest
5540 inimest (neist puudega 3962 inimest). Eakate suur osakaal on loogiline, kuivõrd vanuse
lisandudes võib abivajadus kodustes toimingutes järjest suureneda. Tööealistest said
koduteenust 860 inimest (neist puudega 758 inimest). Teenuse arvestuslik keskmine kulu ühe
teenusetunni kohta oli 7,3 eurot ja teenuse maht ühe teenusesaaja kohta kuus 11,6 tundi.
Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahaline maht 2017. aastal oli 61 213 476 eurot.
Aasta jooksul osutati teenust 11 874 inimesele.39 Kulutused ühe isiku kohta keskmiselt
ööpäevas olid eelmisel aastal 21,64 eurot. Arvestuslik kulu kuus on seega 658 eurot. Sellest
moodustas inimese omaosalus keskmiselt 77,5%, KOV-i osalus 22,4% ning ülejäänud
väiksemas osas (0,1%) riik ja muud allikad.
Päevahoiuteenust osutati 2017. aastal 1 704 235 euro eest, millest 91,5% oli KOV-i osalus
ning 8,5% inimeste omaosalus. 226 teenusesaajast 169 olid tööealised isikud vanuses 18–64
aastat ning 57 teenusesaajat olid 65-aastased ja vanemad.40
Täisealise inimese hooldajatoetust maksti 2017. aastal 11 586 inimese hooldamise eest (neist
puudega inimesi 11 506) aasta jooksul 11 064 inimesele, kokku summas 3 328 202 eurot.41
Lisaks maksid kohaliku omavalitsuse üksused mittetöötavate hooldajate eest sotsiaalmaksu
summas 2 212 221 eurot. Kokku moodustasid täisealiste inimeste hooldamisega seotud
kulutused 5 540 424 eurot. Hooldatavatest üle ¾ moodustasid eakad, s.o 8776 inimest (neist
puudega 8710 inimest). Hooldajatoetuse keskmine suurus (ilma sotsiaalmaksuta) ühe
hooldaja kohta kalendrikuus oli 25,07 eurot.
Siiski tuleb eeltoodud andmete alusel järelduste tegemisel arvestada, et teenuste osutamise
mahud võivad KOV-iti olla väga erinevad (näiteks isikliku abistaja teenuse puhul Tartus on
juhtum, et inimene saab kuni 400 tundi kuus, Tallinnas on see 55 tundi kuus), samuti on
inimeste vajadused iga konkreetse teenuse puhul erinevad ja kõik puudega inimesed ei pruugi
KOV-i teenust üldse vajada. Samuti ei ole 2017. aasta kohta kõikide KOV-ide osutatavate
teenuste andmeid ega andmeid rahuldamata nõudluse kohta. Seega ei saa ülaltoodud
andmete alusel teha üldist järeldust teenuste piisavuse ja kättesaadavuse kohta. Pigem annab
see ülevaate osutatud teenuste üldisest mahust ja jagunemisest vanuserühmade kaupa.
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Riigi osaluseks on ESF-i vahendid ja riigieelarvest KOV-idele sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise
toetus, mida on võimalik kasutada ka sotsiaalteenuste osutamiseks
38 Allikas: Sotsiaalministeerium, S-veeb
39 Allikas: Sotsiaalministeerium, H-veeb
40 Allikas: Sotsiaalministeerium, H-veeb
41 Allikas: Sotsiaalministeerium, sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister STAR
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Puudega inimesel on võimalik saada ka muud abi (riiklikud teenused, tööturuteenused),
mistõttu tuleks teenuste piisavuse ja kättesaadavuse hindamiseks vaadelda abivajaduse
katmist tervikuna.
Sotsiaalteenustele ligipääsu parandamiseks on ette nähtud lisarahastus. Euroopa
Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ toetusega
suurendatakse mitme sotsiaalteenuse (nt isikliku abistaja teenus ja tugiisikuteenus) pakkumist.
Aja- ja finantsressursside optimeerimiseks toetatakse innovaatiliste, sh info- ja
kommunikatsioonitehnoloogial põhinevate hoolekandeteenuste osutamise lahenduste
väljatöötamist.
Toimetulekuraskustes
(sh
puudega)
inimestele
pakutakse
sotsiaalnõustamisteenuseid, sh psühholoogilist nõustamist, perenõustamist, võlanõustamist,
tugiisikuteenust, sotsiaaltöötajate ja spetsialiseeritud ekspertide nõustamist (sh
õigusnõustamist, kliinilise psühholoogi nõustamist ja eripedagoogi nõustamist). Kokku
pakutakse ajavahemikul 2014–2020 Euroopa Sotsiaalfondi hoolekandemeetme vahenditest
sotsiaalteenuseid vähemalt 10 100 toimetulekuraskustes (sh puudega) inimesele, eakale ja
nende pereliikmetele, et toetada nende võimalusi töötada (sh töö säilitamine, tööle saamine ja
aktiivseid tööturuteenuseid saama suundumine) või tööturule suunduda.42
Ülevaade kohalike omavalitsuste osutatud sotsiaalteenuste saajate arvu ja kulude kohta
2016. aastal on lisades 1 ja 2.
KOV-id erinevad oluliselt erivajadusega ja puudega inimeste arvu, aga ka puudega inimeste
jaotumise poolest vanuserühmade järgi. Kogu Eesti elanikkonnast on puudega inimesi 11,6%
ja see jaotub elanikkonnas vanuse järgi järgmiselt: puudega lapsi on 5,2%, tööealisi 8,0% ja
vanaduspensioniealisi 29,3%. Need näitajad erinevad drastiliselt mõnes KOV-is, näiteks on
Kohtla-Järvel puudega lapsi 12,3%, mis on enam kui kaks korda kõrgem näitaja Eesti
keskmisega võrreldes. Setomaa vallas on laste osakaal küll keskmisest mõnevõrra väiksem,
kuid tööealisi puudega inimesi on 17,8% ja vanaduspensioniealisi 58,8%. Samuti eristub
Mustvee vald, kus kõikides vanuserühmades on puudega inimesi enam Eesti keskmisega
võrreldes ja tööealiste puudega inimeste protsent 25,2.27 Selline statistika ja puudega inimeste
ebavõrdne jaotumine KOV-ides näitab ühelt poolt erinevat praktikat puude raskusastme
tuvastamisel, kuid näitab ka selgelt, kui erinevas olukorras on KOV-id teenuste korraldamisel.
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Eesti esimene aruanne puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise kohta, november 2015
analüüs, aprill 2017
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Muudatused puudega tööealise inimese toetuse määramisel ja
maksmisel seoses töövõimereformiga
1. juulil 2016 jõustus töövõimetoetuse seadus43, mis tõi endaga kaasa muudatused puudega
tööealise inimese toetuse määramisel ja maksmisel. Puudest tulenevate tegelike lisakulude
arvutamine lõpetati ning edaspidine toetuse maksmine seoti puude raskusastmega ja selle
valdkonnaga, milles funktsiooni kaotus või kõrvalekalle esineb (nt liikumine, nägemine,
kuulmine jne). Muudatus on tingitud töövõimereformi raames rakendatavast nn ühe ukse
põhimõttest, mille kohaselt inimesed, kes taotlevad samal ajal nii töövõime hindamist kui
puude raskusastme tuvastamist, esitavad ühe taotluse, mille alusel tehakse ühine arstlik
hindamine. Hindamise tulemuste alusel teeb töötukassa otsuse töövõime ulatuse kohta ja SKA
puude raskusastme kohta. Puude raskusastme tuvastamiseks seni kasutatud
ekspertiisitaotlus tunnistati kehtetuks. Koos sellega muutus kehtetuks ka ekspertiisitaotluse
küsimustikuga seotud lisakulude arvutamise algoritm.
Uues toetuse maksmise skeemis võeti toetuste suuruse kujundamisel aluseks muudatuste
ettevalmistamisele eelnenud kahel aastal (2013 ja 2014) väljamakstud toetuste keskmine
suurus puude raskusastmete ja puudeliikide järgi. SKA andmete alusel arvutas
Sotsiaalministeerium toetuste uue keskmise suuruse puudeliigiti raskusastmete kaupa (nt
keskmine liikumispuue, raske liikumispuue ja sügav liikumispuue).
2013. ja 2014. aasta andmetest selgus, et suurimat keskmist toetust maksti sügava puudega
inimestele. Puudeliigiti maksti suurimat toetust nägemis-, liikumis- ja liitpuudega inimestele.
Toetust maksti siiski üksnes neile, kellel lisakulude arvutamise algoritmi abil lisakulud tuvastati.
Selline arvutusmeetod jättis osad puudega tööealised inimesed toetusesaajate hulgast välja.
Siiski ei saa väita, et neil inimestel puudest tulenevad lisakulud täielikult puuduvad.
Toetuste uue suuruse kujundamisel võeti varasemad puudeliikide ja raskusastmete erisused
arvesse. Lisaks otsustati edaspidi maksta toetust kõigile inimestele, kellel puude raskusaste
on tuvastatud.
Kokkuvõttes on toetuste uue suuruse kujundamisel arvestatud järgmist:
a) toetust makstakse kõigile, kellel puude raskusaste on tuvastatud, st toetusesaajate sihtrühm
mõnevõrra laieneb;
b) toetuste kogueelarve jääb samale tasemele;
c) kellelegi ei maksta endise toetuse miinimumi (16 eurot), st kõige madalama puude
raskusastme puhul on toetuse suurus sellest kõrgem;
d) puudeliigi piires makstakse suurimat toetust puude sügava raskusastmega inimestele;
e) arvestatakse erisusi puudeliikide kaupa, st sama raskusastme puhul on toetuse suurus
sõltuvalt puudeliigist erinev;
f) puudeliigi piires on puude raske raskusastme puhul toetuse summa arvestatud selliselt, et
see oleks vähemalt samal tasemel selle puudeliigi üldkeskmise (keskmise, raske ja sügava
puude keskmine) toetuse suurusega.
Uuele toetuste skeemile üleminek toimus järk-järgult. Ajavahemikul 01.07.2016–31.12.2016
maksti uut toetust vaid nendele puudega inimestele, kes taotlesid puude raskusastme
tuvastamist koos töövõime hindamisega (nn uued juhtumid). Ülejäänutele tegi SKA sellel
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perioodil puude raskusastme tuvastamise ekspertiise ja määras toetusi endistel alustel. Alates
01.01.2017 kehtivad uued toetused kõigile, kellel ekspertiis tuvastab puude olemasolu,
olenemata sellest, kas tegu on esmase või korduvekspertiisiga. Seni kehtinud puudetoetust
makstakse seni, kuni kehtib eelnevalt tuvastatud puude raskusastme otsus. Niisiis toimub
vanalt toetuselt uuele üleminek sujuvalt, uue tuvastamise otsuse kehtima hakkamiseni.
Toetuste uus suurus on esitatud tabelis 1.
Tabel 1. Puudega tööealiste inimeste toetuste suurus puudeliikide ja raskusastmete
järgi

Puude liik
KUULMISPUUE

Puude
raskusaste

Vana keskmine
Uus
toetussumma toetussumma

Keskmine

35.0

30.2

118.0

Raske

36.0

35.8

140.0

Sügav

22.0

43.5

170.0

35.2

32.4

Keskmine

33.2

28.6

112.0

Raske

36.4

34.8

136.0

Sügav

42.2

43.5

170.0

34.2

32.5

Keskmine

48.1

41.2

161.0

Raske

51.1

49.1

192.0

Sügav

52.3

53.7

210.0

48.9

44.1

Keskmine

48.0

41.2

161.0

Raske

49.6

49.1

192.0

Sügav

51.2

53.7

210.0

49.1

47.0

Keskmine

42.2

36.3

142.0

Raske

48.1

45.8

179.0

Sügav

51.6

53.7

210.0

43.1

37.8

Keskmine

44.1

37.8

148.0

Raske

47.9

46.8

183.0

Sügav

51.3

53.7

210.0

46.2

45.4

Keskmine

39.9

34.0

133.0

Raske

43.6

41.7

163.0

Sügav

47.7

48.6

190.0

41.6

39.5

Kuulmispuude üldkeskmine
KEELE- JA KÕNEPUUE
Keele- ja kõnepuude
üldkeskmine
LIIKUMISPUUE
Liikumispuude üldkeskmine
LIITPUUE
Liitpuude üldkeskmine
MUU PUUE
Muu puude üldkeskmine
NÄGEMISPUUE
Nägemispuude üldkeskmine
PSÜÜHIKAHÄIRE (sh
vaimupuue)

Protsent
sotsiaaltoetuste
määrast (%)

Psüühikahäire (sh
vaimupuue) üldkeskmine

Allikas: SKA alusandmed, Sotsiaalministeeriumi arvutused
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Töövõime hindamine ja töövõimetoetuse maksmine

01.07.2016 jõustunud töövõimetoetuse seadusega muutus püsiva töövõimetuse skeem.
Alates nimetatud kuupäevast SKA enam püsiva töövõimetuse ekspertiise üldjuhul ei tee ja uusi
töövõimetuspensione ei määra. Selle asemel hindab töötukassa töövõimet. Üleminekuetapis
kuni 2016. aasta lõpuni tegi SKA vaid korduvekspertiise. Alates 2017. aastast hindab
töötukassa töövõimet ka neil inimestel, kelle püsiva töövõimetuse tähtaeg SKA-s lõpeb.
Inimesed, kellele on püsiv töövõimetus määratud kuni vanaduspensionieani, töövõime
hindamisele minema ei pea. Neile maksab SKA töövõimetuspensioni kuni määratud tähtaja
lõpuni.
Inimestele, kellel töötukassa tuvastab osalise või puuduva töövõime, maksab töötukassa
töövõimetoetust. Töövõimetoetuse arvutamise aluseks on töövõimetoetuse päevamäär, mida
igal aastal indekseeritakse pensioniindeksiga. 2018. aasta 1. aprillist alates on päevamäär
12,72 eurot.
Toetuse suurus ühe kalendripäeva eest on:
- osalise töövõimega inimesel 57% päevamäärast (7,25 eurot päevas), keskmiselt 217,51
eurot kuus;
- puuduva töövõimega inimesel 100% päevamäärast (12,72 eurot päevas), keskmiselt
381,60 eurot kuus.
Osalise töövõimega inimesed peavad toetuse saamiseks täitma aktiivsusnõudeid (töötama,
tööd otsima, õppima jne). Puuduva töövõimega inimestele aktiivsusnõudeid ei kehtestata.
Neile inimestele, kellele SKA oli varem määranud püsiva töövõimetuse kestuseks vähemalt
kaks aastat ja kelle töövõimetuspension oli suurem kui töövõimetoetus, makstakse
töövõimetoetust senise töövõimetuspensioni suuruses (nn säilitatud suuruses toetus), mida ei
indekseerita. Indekseerimine algab siis, kui töövõimetoetuse seaduse alusel arvutatud
töövõimetoetuse suurus jõuab samale tasemele nn säilitatud suuruses toetusega.
Töövõimetoetust vähendatakse, kui inimese sissetulek ületab teatud piiri, so 90-kordse
töövõimetoetuse päevamäära (1144,80 eurot kuni 31. märtsini 2019). Sissetulekupiiri iga
ületava ühe euro eest vähendatakse toetust 50 sendi võrra.
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Puudega
inimeste
ja
vanaduspensioniealiste
hooldusvajadus ja pereliikmete hoolduskoormus

pikaajaline

Riigikantselei juurde moodustatud hoolduskoormuse vähendamise rakkerühm töötas
2017. aastal välja poliitikasuunised Eesti pikaajalise hoolduse süsteemi tõhustamiseks ja
pereliikmete hoolduskoormuse vähendamiseks. Pikaajaline hooldus on selliste inimeste
hooldus, kes vajavad igapäevaelu korraldamisel abi pikema aja jooksul, kuna nende füüsilised
või vaimsed võimed on vähenenud. Pikaajaline hooldus hõlmab tervishoiuteenuseid,
isikuhooldust ja inimese igapäevast toimetulekut toetavaid teenuseid, mida pakutakse
eesmärgiga leevendada ja vähendada valu, juhtida terviseseisundi kulgu ning pidurdada ja
vältida selle halvenemist, pakkuda isikuhooldust igapäevategevustes, nagu söömine,
pesemine, riietumine jm, abistada iseseisva toimetuleku võimaldamiseks igapäevaste
toimingute juures, nagu toidu valmistamine, poes käimine ja igapäevaste rahaasjade
korraldamine jm.44
Pikaajalise hoolduse süsteemi keskne põhimõte on toetada hooldusvajadusega inimeste
võimalikult iseseisvat toimetulekut, võimaluse korral nende tavapärases keskkonnas ehk
kodus ja kogukonnas ning ainult äärmise vajaduse korral asutusepõhiselt. Pikaajalise
hoolduse vajajad on puudega ja erivajadusega eakad, tööealised inimesed ning lapsed, samuti
inimesed, kellel on haigusseisundi raskusest tulenevalt vajadus (pikaajalise) hoolduse järele,
kuid kellel ei ole tuvastatud puude raskusastet.45
Eesti elanikkond vananeb ja suureneva teenusevajaduse tõttu on vaja ka pikaajalise hoolduse
süsteemi arendada, sest pikaajalise hoolduse peamised vajajad on eakad. Väike sündimus ja
suur väljaränne on kaasa toonud noorema põlvkonna kiire kahanemise, millega langeb üha
suurem hoolduskoormus üha väiksemale osale rahvastikust. Statistikaameti prognoosi järgi
kahaneb Eesti rahvaarv praeguselt 1,3 miljonilt inimeselt ligikaudu 1,2 miljonini 2030. aastal
ning 1,1 miljonini 2060. aastal. Väga eakate inimeste osakaal (80-aastased ja vanemad)
elanikkonnas suureneb aastatel 2016–2030 eeldatavalt 5,1%-lt 7,1%-ni. 65-aastaste ja
vanemate inimeste osakaal rahvastikus jõuab 19% juurest 25%-ni 2030. aastal ning 30%-ni
2060. aastal. Pikaajalise hoolduse nõudlus tulevikus kasvab nii vanemaealiste inimeste
osakaalu suurenemise kui ka vanemaealiste seas sagedamini esinevate haigusseisundite ja
puuete tõttu. Eurostati andmetel on Eesti tervena elatud eluaastate poolest märgatavalt allpool
ELi keskmist, seda eriti naiste seas.46
Eesti avaliku sektori kulutused pikaajalisele hooldusele on võrreldes teiste ELi riikidega
väikesed ning Eesti pikaajalise hoolduse süsteem on rahvastikusuundumuste ja teenuste
ebapiisavuse tõttu üha suureneva surve all. 2013. aastal olid Eesti kulutused pikaajalisele
hooldusele 0,6% SKP-st (ei sisalda inimeste enda otseseid kulutusi). Võrdluseks panustasid
Saksamaa, Austria ja Luksemburg 1,5% SKP-st, Taani ja Soome 2,5% ning Rootsi, Holland ja
Norra üle 3,5%. Eesti inimeste omaosalusega seotud kulutused on samas kiirelt kasvanud,
Poliitikasuunised Eesti pikaajalise hoolduse süsteemi tõhustamiseks ja pereliikmete
hoolduskoormuse vähendamiseks
45 Poliitikasuunised Eesti pikaajalise hoolduse süsteemi tõhustamiseks ja pereliikmete
hoolduskoormuse vähendamiseks
46 Poliitikasuunised Eesti pikaajalise hoolduse süsteemi tõhustamiseks ja pereliikmete
hoolduskoormuse vähendamiseks
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olles 2009. aastal 25 miljonit ja 2014. aastal 40 miljonit eurot (kasv 59%). Inimeste otsene
rahaline panus pikaajalise hoolduse teenuste kogukuludest on siiski suhteliselt väike, kuna
hooldusteenuste ostmine ei ole neile jõukohane.47
Hooldust vajavate inimeste teenuste osutamine ei erine puudega inimeste teenuste
korraldusest ning jaguneb eri valdkondade ja haldustasandite vahel, mis raskendab
teenusetele ligipääsu ja vajaduspõhist teenuse osutamist.

Poliitikasuunised Eesti pikaajalise hoolduse süsteemi tõhustamiseks ja pereliikmete
hoolduskoormuse vähendamiseks
47
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Puudega inimeste sotsiaaltoetuse saajate statistiline ülevaade

SKA andmetel oli seisuga 31.12.2017 puudega inimeste sotsiaaltoetuste saajaid 155 613.
Neist 12 416 inimest (8,0%) sai puudega lapse toetust, 14 233 inimest (9,1%) puudega
täiskasvanu toetust (kuni 31.12.2007 kehtinud PISTS alusel), 60 108 inimest (38,6%) puudega
tööealise inimese toetust ning 68 856 inimest (44,2%) puudega vanaduspensioniealise
inimese toetust.
2017. aastal maksti puudega inimeste sotsiaaltoetusteks välja 67 338,4 tuhat eurot, millest
suurima osa, so 46,1% moodustas puudega tööealise inimese toetus (31 050,8 tuhat eurot).
Puudega vanaduspensioniealise inimese toetus moodustas sellest 30,1% (20 287,1 tuhat
eurot), puudega lapse toetus 16,5% (11 138,2 tuhat eurot) ning puudega 16-aastase ja
vanema inimese toetus 6,6% (4 469,3 tuhat eurot). Seega moodustasid eelnimetatud toetused
(so igakuised toetused) puudega inimeste sotsiaaltoetusteks väljamakstud summast kokku
99,4% (67 338,4 tuhat eurot). Ülejäänud osa, so 0,6% puudega inimeste sotsiaaltoetustest
(393,0 tuhat eurot) maksti puudega vanema toetuseks, õppe-, rehabilitatsiooni- ja
täienduskoolitustoetuseks.
Kui võrrelda toetusesaajaid puude raskusastmete kaupa toetuse liigiti, selgub, et puudega
tööealise inimese toetuse saajate hulgas oli enim keskmise puudega inimesi (33 475 inimest).
Ligi kolmandiku võrra vähem oli selles sihtrühmas raske puudega inimesi (21 313 inimest).
Sügava puudega inimesi oli oluliselt vähem (5320 inimest). Võrreldes 2016. aastaga kasvas
tööealise puudega inimese toetuse saajate arv 2017. aastal 5597 inimese võrra (kasv 10,3%).
Absoluutarvudes oli kasv suurim keskmise puudega toetusesaajate hulgas – aastaga lisandus
3961 inimest. Raske ja sügava puudega toetusesaajate arv kasvas vastavalt 709 ja 927
inimese võrra. Tööealiste inimeste puhul mõjutas 2017. aasta statistikat asjaolu, et 01.07.2016
hakati uutel taotlejatel puude raskusastet tuvastama uue metoodika alusel, samuti muutusid
toetuse maksmise alused (kuni 30.06.2016 lisakulude alusel, alates 01.07.2016 puude
raskusastme ja puudeliigi alusel). 2017. aastast alates rakendaakse uut metoodikat ka
korduvekspertiiside korral. Puudega tööealise inimese toetuse saajate arv kasvas küll pisut
aeglasemalt, kui puudega lapse toetuse saajate arv, kuid oli üle kahe korra kiirem puudega
vanaduspensioniealise toetuse saajate arvust (vastavalt 10,3% ja 4,8%). Kasvu üheks
põhjuseks on tõenäoliselt lisakulutuste arvestuse väljajätmine toetuse määramise metoodikas.
Puudega vanaduspensioniealise inimese toetuse saajate hulgas oli kõige rohkem raske
puudega inimesi, so 42 516 inimest (61,7%). Keskmise puudega inimesi oli 17 169 (24,9%) ja
sügava puudega inimesi 9474 (13,3%). Võrreldes 2016. aastaga kasvas puudega
vanaduspensioniealise inimese toetuse saajate arv 2017. aastal 3124 inimese võrra (kasv
4,8%), mis on üle 400 inimese vähem, kui eelmisel aastal (kasv aeglustus). Absoluutarvudes
oli kasv suurim raske puudega toetusesaajate hulgas – aastaga lisandus 2625 inimest. Sügava
puudega toetusesaajate arv kasvas 688 inimese ja keskmise puudega toetusesaajate arv
vähenes 189 inimese võrra. Võib eeldada, et vanaduspensioniealiste inimeste puhul mõjutab
puude raskusastet vanusega kaasnev tervisenäitajate halvenemine ja multiprobleemsus
(ajaga lisanduvad muud terviseprobleemid), mis omakorda toobki kaasa inimeste arvu kasvu
raske
puudega
vanaduspensioniealiste
toetusesaajate
hulgas.
Samas
on
vanaduspensioniealiste arvu mõõdukas kasv ennekõike seotud selle vanuserühma
absoluutarvu kasvuga rahvastikus.
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Puudega täiskasvanu toetuse saajate arv vähenes 2017. aastal 2004 inimese võrra. Tegemist
on igakuise toetusega, mida määrati kuni 2008. aastani. Kuna uusi toetusesaajaid ei lisandu,
väheneb selle toetuse saajate arv aasta-aastalt ning enamasti liituvad nad
vanaduspensioniealiste toetusesaajate sihtrühmaga. Suurema osa selle toetuse saajatest
moodustavad praegu vanaduspensioniealised inimesed, kellele see toetus on määratud
tähtajatult.
Puudega lapse toetuse saajate hulgas oli 2017. aastal enim raske ja sügava puudega lapsi,
kokku 7795 last. Keskmise puudega lapsi oli 4621. Võrreldes 2016. aastaga kasvas puudega
lapse toetuse saajate arv 1268 lapse võrra (kasv 11,4%), sh lisandus raske ja sügava puudega
toetusesaajaid 1046 ning keskmise puudega toetusesaajaid 222.

Puudega inimeste sotsiaaltoetuste saajate arv, 2017. a lõpus
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Allikas: SKA, riiklik sotsiaalkindlustus 2017
Raske ja sügava puudega lapse toetuse saajate rühmas on sügava puudega laste osakaal
aastate jooksul pigem vähenenud, kuna sügava puudega laste osatähtsus raske ja sügava
puudega laste seas on vähenenud 15%-lt 2010. aastal 9%-le aastal 2018. Sügava puudega
laste absoluutarv on püsinud suuresti muutumatuna.
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Joonis: Puudega lapsed puude raskusastme järgi aasta alguse seisuga, 2010–2018
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Allikas: SKA, Sotsiaalministeeriumi arvutused
Puudega inimeste igakuise toetuse saajatest parema ülevaate saamiseks iseloomustame
kogu toetusesaajate potentsiaalset sihtrühma, so puude raskusastme kehtiva otsusega
inimeste arvu muutusi ja jagunemist domineeriva puude liigi, puude raskusastme, piirkondliku
paiknemise jm tunnuste alusel.
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Allikas: SKA, Sotsiaalministeeriumi arvutused
Puudega inimeste arv ja osatähtsus rahvastikus on Eestis püsivalt kasvanud. Seisuga
01.01.2018 oli Eestis 156 729 puudega inimest, moodustades Eesti rahvastikus ligi 12%.
Puudega inimeste arvu kasv on otseselt seotud rahvastiku vananemisega, kuid see ei ole
ainuke põhjus. Eesti rahvastikus kasvab vanemaealiste osakaal, eriti kiiresti kasvab pikaealiste
inimeste arv. Nii on kasvanud vähemalt 65-aastaste osakaal 2010. aasta rahvastiku 17,4%-lt
19,6%-le 2018. aastal ja vähemalt 85-aastaste suhtarv rahvastikus koguni ligi 1,7 korda.
Seniste suundumuste põhjal jätkub kasv prognooside kohaselt ka tulevikus. Puudega inimeste
arvu kasvu taga on ka teaduse, sh meditsiini areng, mis võimaldab diagnoosida varasemas
seisus ja paremini inimestel esinevaid haigusi ning teiselt poolt võimaldab areng
farmakoloogias pikemalt elada mitmete, varem surmapõhjusteks olnud krooniliste haigustega.
Enamik puudega inimestest kuulub vanemasse vanuserühma (60% neist olid vähemalt 60aastased), kuid puudega inimeste seas on kiireimini kasvanud just puudega laste arv (perioodil
2010–2018 1,89 korda, so 6791-lt 12 819-le), mis on nende osatähtsust puudega inimeste
seas vaatluse all oleval perioodil suurendanud 5,6%-lt 8,2%-le.48 Seevastu on vanemaealiste
puudega inimeste (vähemalt 60-aastaste) arvu kasv (1,21 korda) jäänud alla puudega
inimeste üldarvu kasvule (1,30 korda).
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Allikas: SKA, Sotsiaalministeeriumi arvutused
Domineeriva puudena esineb sagedamini liit- ja liikumispuuet (2018. aastal vastavalt ligi 35%
ja 28% kõigist puudega inimestest). Sellele järgnevad domineeriva puude järgi vaimupuue
ja/või49 psüühikahäire – kokku 18%-ga. Nimetatud neli sihtrühma kokku moodustasid üle nelja
viiendiku (81%) puudega inimeste koguarvust. Neile järgneb esinemissageduselt domineeriva
puudeliigina 14%-ga muu puue. Sellesse sihtrühma kuuluvate inimeste puue tuleneb enamasti
üldhaigestumise või kroonilise haiguse (nagu astma, suhkrutõbi jne) põhjustatud piirangutest
või suuremast järelevalvevajadusest. Vähem on kuulmispuudega, keele- ja kõnepuudega ning
nägemispuudega inimesi. Samas tuleb arvestada, et liitpuude koosseisus esines samuti
sagedamini ühe puudena just liikumispuuet, muud puuet ja psüühikahäiret. Alates 2017.
aastast ei ole puudeliiki määratud ligi 2%-l puude raskusastme kehtiva otsusega inimestest.

Kuni 2007. aastani ei eristatud ning alates 2017. aastast ei eristata tööealistel ekspertiisitulemuste
vormistamisel vaimupuuet psüühikahäirest.
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Kehtiva puude raskusastmega inimesed domineeriva puude järgi, 01.01.2016,
01.01.2018
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Jagunemist domineeriva puudeliigi järgi mõjutab oluliselt puudega inimeste vanuseline
koosseis, mida seisuga 1. jaanuar 2018 iseloomustab alljärgnev joonis
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Allikas: SKA, Sotsiaalministeeriumi arvutused
Piirkonniti on puudega inimeste osakaal elanikkonnas väga erinev. Puudega inimeste
osatähtsus rahvastikus on suurim Kagu-Eesti maakondades (Põlva maakonnas 25,1%,
Jõgeva maakonnas 23,9%, Võru maakonnas 23,0% ja Valga maakonnas 20,7%). Puudega
inimeste osatähtsus rahvastikus on väikseim Põhja-Eestis (Harju maakonnas Tallinnata 6,4%,
Tallinnas 7,5%, Hiiu maakonnas 8,1% ja Rapla maakonnas 9,1%). Osakaalu erinevust
selgitavad maakonna rahvastiku erinev vanuseline struktuur, avalike teenuste paiknemine (nt
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hooldekodud, puudega ja hariduslike erivajadusega lastele mõeldud õppeasutused jms) ning
piirkonna üldine sotsiaalmajanduslik olukord. Arvestades elanike rännet, võib teatud
piirkondades puudega inimeste osakaal tulevikus jätkuvalt kasvada, sest noored rändavad
mujale ning kohalik elanikkond selle tagajärjel väheneb ja vananeb. Riigikontroll on juhtinud
tähelepanu, et selline trend muudab keerulisemaks ja kulukamaks puudega inimestele vajaliku
abi korraldamise ja tagamise.
Statistikaameti andmetel Eesti rahvaarv väheneb ja rahvastik vananeb. Peamine
mitteaktiivsuse põhjus on tervisprobleemid või vigastus. Statistikaameti 2016. aasta andmetel
oli tööturul mitteaktiivsuse põhjuseks 15–74-aastaste hulgas 60,3 tuhandel inimesel haigus või
vigastus.50

50

Statistikaamet
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Probleemkohad puudega inimeste toetamise süsteemis

2017. aastal tehtud puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringust51 selgus, et
hinnanguliselt ligi pooltele (48%) puudega laste peredele on info abi saamise võimaluste kohta
raskesti kättesaadav. Uuring näitab ka puudega laste vanemate tööhõives osalemise
suurenemist. 51%-l puudega laste peredest on vähemalt kaks töötavat pereliiget ja 40%-l
puudega lastest osaleb vähemalt üks vanem tööhõives. Võrreldes samalaadse uuringuga
2009. aastast on nende puudega laste osakaal, kelle kumbki vanem ei osale tööhõives,
langenud 19%-lt 9%-le. Probleemina on puudega laste pered uuringus probleemina nimetanud
eri valdkondade teenuste kättesaadavuse. Peaaegu kõigil puudega lastel (96–97%) on
vanemate hinnangul vajadus vähemalt ühe sotsiaalteenuse järele. Sotsiaalteenustest enim
tunnetatakse vajadust rehabilitatsiooniplaani koostamise, täitmise juhendamise ja tulemuste
hindamise teenuse (78–81% puudega lastest), psühholoogi (67–71%), füsioterapeudi (67–
70%) või logopeedi (65–69%) teenuse järele. Umbes pooltel puudega lastest on vaja
sotsiaaltöötaja nõustamist (50–54%), eripedagoogi (50–54%) või tegevusterapeudi (49–53%)
teenust. Loovterapeudi teenust vajab 41–45% ja tugiisikuteenust 38–43% puudega lastest.
Veerandil on vaja lapsehoiuteenust (25–29%) või kogemusnõustaja (24–28%) teenust ja
viiendikul (18–21%) sotsiaaltransporditeenust. Paljude teenuste puhul pole märkimisväärne
osa teenuseid vajanud puudega lastest saanud vajatud teenust üldse või pole seda saanud
piisavas mahus. Kättesaadavuse poolest probleemsemad on kogemusnõustaja-,
sotsiaaltranspordi-, tugiisiku- ja lapsehoiuteenus – enam kui pooled neid teenuseid vajanutest
pole saanud teenuseid üldse või piisavalt.
Tervishoiuteenuse kasutamisel probleeme kogenute osakaal oli kõige suurem eriarstiabi puhul
(50–54% teenust kasutanutest), sealjuures peeti eriarstiabi puhul kõige sagedasemaks
probleemiks pikka ootejärjekorda (40–44% teenust kasutanutest) ja raskusi aja
broneerimisega (21–24%). Teiste tervisehoiuteenuste puhul olid need sagedasemad
probleemid. Taastusraviteenust vajas vanemate hinnangul enam kui pool (57–61%) puudega
lastest, sealjuures sai taastusraviteenust piisavalt kasutada vaid 39–45% seda teenust
vajanud puudega lastest.
Valdav osa puudega lastest osaleb haridussüsteemis, vaid 2–4% on koolist või lasteaiast välja
jäänud muudel põhjustel kui vanus (3–4% on liiga noored). Enim levinud probleemiks nii koolis
kui lasteaias on puudega laste jaoks rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus
(rehabilitatsiooniteenused puuduvad või on ebapiisavad 40–48% lasteaias ja 31–36% koolis
käivate laste puhul). Lasteaias hinnatakse puuduvaks või ebapiisavaks logopeedi (36–44%),
psühholoogi
(35–43%),
füsioterapeudi
(35–42%),
eripedagoogi
(29–37%)
ja
sotsiaalpedagoogi (28–35%) abi. Koolis hinnatakse puuduvaks või ebapiisavaks
füsioterapeudi (29–33%), psühholoogi (26–31%) ja logopeedi (24–28%) abi. Lisaks hindavad
paljud koolilaste vanemad, et lapse puude tõttu esines probleeme kaasõpilaste või nende
vanematega (27–32%) või õpetajatel puuduvad oskused või teadmised puudega lapse
õpetamiseks (25–30%).
Puudega laste teenused on jaotunud mitme valdkonna – tervishoiu-, haridus- ja
sotsiaalvaldkonna, aga ka riigi ja KOV-i tasandite vahel. See tekitab olukorra, kus puudega
51
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laste pered ei leia abi saamise võimalusi üles või on sunnitud taotlema teenuseid eri
süsteemidest. Tihti eri valdkondade pakutavad teenused kattuvad. Nii näiteks on võimalik
saada logopeedi ja psühholoogi teenust kolmest eri süsteemist – tervishoiu-, haridus- ja
sotsiaalsüsteemist. Selline teenuste korraldus on ebamugav puudega lapsele ja tema perele
ning koormav haldusülesannete dubleerimise tõttu riigile tervikuna. Samuti on teenuste
osutamise vastutus hajutatud nii valdkondade vahel kui ka eri haldustasandite vahel, mis viib
olukorrani, kus puudub terviku eest vastutav ametkond. Vastutus lapsele abi otsimise eest on
jäetud lapsevanemale. KOV, kellel on esmane kohustus oma elanikkonnale teenuseid
korraldada, on infosulus, kuna ei oma teavet oma territooriumil elavate puudega inimeste
kohta. Seeläbi on KOV-idelt ära võetud võimalus planeerida oma arengukavades puudega
inimestele optimaalse ja vajaduspõhise abi osutamist . Tulemuseks on suurenev surve puude
raskusastme tuvastamisele, et saada riigi korraldatavat abi.
Puudega inimeste toimetulekut ja vajadusi on analüüsitud mitmes uuringus. 2009. aastal
tehtud puudega inimeste uuringu52 kohaselt oli viimase viie aasta jooksul mõnda toetust või
teenust taotlenud 38% puudega täiskasvanutest, sealjuures oli kõige rohkem toetuse või
teenuse taotlejaid 16–29-aastaste (49%) ning 65–74-aastaste puudega inimeste hulgas
(46%). Lisaks sellele ilmnes uuringust, et 48% puudega inimestest valiksid võimaluse korral
tasuta teenuse asemel rahalise toetuse ja otsustaksid siis ise, millise teenuse nad endale
saadud raha eest ostaksid. Teistest omavalitsustest teenuse saamist puudega inimesed eriti
ei poolda (nõus oli ainult 11%).
Uuringust selgus, et kahel kolmandikul (66%) puudega inimestest on psühholoogiliselt raske
minna endale teenuseid ja toetusi taotlema. Vajaduse kohta täiendavate teenuste järele, mis
aitaksid puudega inimestel paremini toime tulla, vastasid uuringus osalejad, et suurimat
vajadust tuntakse taastusravi ja koduteenuse järele – vastavalt 32% ja 17% teenuseid
vajavatest puudega inimestest. Nimetatud teenuste vajadus on suurem just pensioniealiste
seas. Hinnanguliselt iga kümnes puudega inimene sooviks saada sotsiaaltransporditeenust,
8% aga märkis vajadust rahalise toetuse järele, et muretseda küttepuid, ravimeid või tasuda
hooldamise ja muude abiteenuste eest.
Kõige sagedamini ehk kolmandiku täiskasvanud puudega inimeste jaoks on teenuste
mittesaamise põhjuseks infopuudus või ei ole inimene lihtsalt selle peale tulnud, et mõnda
teenust taotleda (30%). Peaaegu igal viiendal teenuseid vajaval puudega inimesel ei ole
piisavalt rahalisi vahendeid teenustega seotud väljaminekute tegemiseks (19%). 13% jaoks ei
ole omavalitsus neile vajalikke teenuseid võimaldanud. Mõnel puudub juurdepääs teenust
pakkuvasse asutusse (3%) või ei ole võimalik saada ühendust teenust osutava asutusega
(2%). 16% teenuseid vajavatest puudega inimestest on saanud vajalikul määral hakkama ja
pole seetõttu teenuseid taotlenud. Muude põhjustena märgiti asjaajamise keerukust ja suurt
ajakulu, sobilike teenuste puudumist, liiga pikki ootejärjekordi, omavalitsuse rahalisi raskusi
teenuse eest tasumisel ning tüdimust teenuste taotlemisel. Mõned kuulmispuudega inimesed
lisasid põhjusena veel viipekeele tõlkide puudumise, mistõttu ei ole nad saanud kontakti
perearsti või teiste ametnikega endale vajalike teenuste saamiseks.
Uuring hõlmas küsimusi ka puudest tingitud võimalike lisakulude kohta, näiteks kulutused
ravimitele, transpordile, üldistele kommunaalmaksetele (juhul, kui puude tõttu tuleb tarbida

Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse uuring 2009. Saar Poll OÜ, Tartu
Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE
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näiteks rohkem vett või elektrit), aga ka hooldajale või abistajale, eritoidule, taastusravile ja
muule. Puudest tingitud lisakulude esinemise tõi välja enamik ehk 90% 16-aastastest ja
vanematest puudega inimestest. 3%-l ei esinenud enda väitel puudest tingitud lisakulusid, 7%
ei osanud vastata või keeldus kulude kohta vastamast.
Lisakulude vaatlemisel töö- ja pensioniealiste ning erineva puude raskusastme ja puudeliigiga
inimeste hulgas nähtus, et enamik (85%) puudega inimestest teeb puudest tulenevalt
lisakulutusi ravimitele, seejuures pensioniealistest 88% ja tööealistest ligi 78%. Teiseks
oluliseks lisakulude põhjustajaks on transport, millele teeb lisakulutusi peaaegu iga teine
inimene. Kui transpordile kulutab veidi rohkem tööealisi, siis üldistele kommunaalkuludele
kulub rohkem pensioniealistel.
Puudega tallinlaste toimetulekut käsitleva sotsiaaluuringu (esindab puudega inimeste
üldkogumit Tallinnas 2015)53 kohaselt ligi pooled (51%) Tallinnas elavatest tööealistest ei
hinnanud oma üldist elukvaliteeti ei heaks ega halvaks. Heaks või väga heaks hindas
elukvaliteeti 29% vastajatest, samas kui iga viies (21%) puudega tallinlane hindas oma
elukvaliteeti halvaks või väga halvaks. Samast uuringust selgus, et vastanuist 55%-l oli
peamiseks sissetulekuallikaks töövõimetuspension, 16%-l vanaduspension ja 26%-l
palk/töötasu.
SA Poliitikauuringute Keskus Praxis ja AS Emor 2011 tehtud uuringust „Kohaliku omavalitsuse
poolt isikult ja/või perekonnalt sotsiaalteenuste eest tasu nõudmine“54 selgub, et enamik
abivajajatest on kas pensionärid või puudega inimesed, kelle sissetulekuallikas on vastavalt
kas töövõimetuspension, puudetoetus või vanaduspension, mis kõik on Eesti keskmise
sissetulekuga võrreldes väga madalad. Teise grupi moodustasid tööl käivad abivajajad, kes
sageli teenivad vaid miinimumpalka.
Sotsiaalministeerium intervjueeris ajavahemikul 7.–9. september 2015 kuut diagnoosipõhise
puudega inimeste katusorganisatsiooni esindajat (Eesti Diabeediliit, Eesti Tsöliaakia Selts,
Eesti Afaasialiit, Eesti Kogelejate Ühing, Eesti Reumaliit, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit).
Intervjuude eesmärk oli teada saada, milliste kulude katteks puudega inimesed sotsiaaltoetusi
kasutavad.
Samuti toimusid ajavahemikul aprill–mai 2016 kohtumised puudega inimeste esindajatega
Haapsalus, Jõhvis, Tartus ja Tallinnas. Kohtumistel olid esindatud kuulmis-, nägemis- ja
liikumispuudega inimeste, psüühikahäirega inimeste, diabeetikute, puudega laste ja
omastehooldajate esindajad.
Kohtumistel oli arutlusel puudega inimeste toetamise kehtiv süsteem ja selle korraldus. Muu
hulgas arutati, miks inimesed puude tuvastamist taotlevad, kuidas ollakse rahul praeguste
toetuste ja teenustega, kas teenuste parema kättesaadavuse korral oleks rahaline toetus üldse
vajalik jms. Peamine puude taotlemise põhjus on puudega inimestele ettenähtud toetuste,
teenuste ja soodustuste saamine. See tähendab, et abi osutamisel ja soodustuste pakkumisel
on määravaks asjaoluks inimese staatus ehk silt „puudega inimene“, mitte niivõrd tema tegelik
abivajadus. Toetuse maksmiseks, teenuste osutamiseks ja soodustuste pakkumiseks on
puude raskusastme olemasolu kahtlemata kergesti kontrollitav ning võimaldab sihtrühma
selgemalt piiritleda. Teisalt ei anna puude raskusaste iseenesest infot selle kohta, millist abi ja
53
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millises ulatuses inimene võiks vajada, sest puude tuvastamise menetluse käigus seda ei
hinnata.
Praegune puude määratlus toetab seda, et puude raskusaste tuvastatakse ka kroonilistel
haigetel, kes vajavad suuremat toetust ravimitele ja/või ravile. Osaliselt kinnitavad seda kuue
diagnoosipõhise puudega inimeste katusorganisatsiooni esindajatega tehtud intervjuud.
Kohtumistel puudega inimeste esindajatega nimetati läbivalt järgmisi probleeme:
 PISTS-i toetus on väike ega kata puudest tulenevaid lisakulusid. Valdavalt kasutatakse
toetust abivahendite ja teenuste omaosaluse kompenseerimiseks ning ravimitele.
Töötavatel puudega inimestel kulub toetus paljuski sotsiaaltranspordile (v.a Tallinn).
 Erinevaid hindamisi on liiga palju – see on inimesele keerukas ja aeganõudev. Praegu on
kaks eraldi silti – „puue“ ja „vähenenud töövõime“. Inimesele pole siiski olulised mitte sildid,
vaid erivajaduse hindamine koos teenusevajadusega ning see, et vajalik abi oleks
kättesaadav.
 Teenuste suur omaosalus – selle katmiseks kasutatakse PISTS-i toetust, ent ka see on
ebapiisav.
 Palju katmata või ebapiisavalt kaetud teenuseid – sotsiaaltransport, isiklik abistaja, tugiisik,
viipekeeletõlk, rehabilitatsioon, erihoolekanne ja taastusravi.
Lisaks märgiti, et teenuste määramise kord KOV-ides ei ole sageli piisavalt paindlik, st
teenuseid osutatakse ühetaoliselt kõigile puudega inimestele ja vajaduspõhist hindamist
enamjaolt ei toimu. Konkreetse näitena nimetati liikumispuudega inimestele isikliku abistaja
teenuse vajaduse määramise aluseid Tallinnas ja Tartus. Kui Tartus määratakse teenuse
tundide maht juhtumipõhiselt vastavalt inimese vajadusele, siis Tallinnas on ettenähtud
tundide maht kõigile taotlejatele ühesugune sõltumata inimese individuaalsest vajadusest. Küll
aga on mõlemal juhul probleemiks tunnitasu väiksus, mistõttu on teenuseosutajat keeruline
leida.
Puudega inimesele toetuse maksmine, mille abil ta ise teenuseid ostab, tagab inimese jaoks
küll paindlikkuse, kuid sel juhul teenuse osutamiseks üldjuhul lepingut ei sõlmita ja tehtud töö
eest makse ei maksta. Seeläbi ei teki teenuseosutajal ka sotsiaalseid garantiisid, mis
omakorda vähendab huvi selliste teenuste pakkumiseks, millest tulenevalt on
teenuseosutajaid (nt hooldaja, tugiisik jms) raske leida. Raskesti kättesaadavaks peetakse ka
infot puudega inimestele mõeldud sotsiaalteenuste, toetuste ja abisaamise võimaluste kohta,
kuivõrd see on praegu erinevate asutuste vahel killustunud. Puudega inimeste ootus on KOVi tasandil kompaktse tugiisikute süsteemi järele, mis toetaks puudega inimeste toimetulekut ja
iseseisvuse suurendamist, sh aitaks keerukamate toimingute tegemisel (nt abivahendi
taotlemine).
Puudega inimestele makstava rahalise toetuse maksmise lõpetamist puudega inimeste
esindajad ei toetanud. Seda ka juhul, kui puudest tulenev abivajadus oleks tagatud
teenustega. Peamise argumendina nimetati omaosaluse katmise vajadust, samuti leiti, et
teenused üksi siiski ei suuda kompenseerida puudest tulenevaid kõiki lisavajadusi, mistõttu on
rahaline toetus jätkuvalt vajalik. Ka kuue puudega inimeste katusorganisatsiooni esindajatega
tehtud intervjuudes kinnitati, et vahe reaalsete kulutuste ja eri allikatest saadavate toetuste (sh
kompensatsioonid) vahel on abivajajate jaoks liiga suur, seda suures osas just ravimeid
vajavate, ent ka abivahendeid ja teenuseid vajavate inimeste jaoks.
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Lisa 1. Kohalike omavalitsuste korraldatud sotsiaalteenuste ja toetuste saajad ning nendega seonduvad kulud 2017
Teenusesaajate arv

Kulutusi rahastas, eurot
Kulutused
kokku, eurot

Lapsed
(0–17)

18–64

2 134

1 255

787

92

1 368

1 032

279

57

6 400

..

860

5 540

4 720

..

758

3 962

318

..

254

9 768

…

1 620

…

Kokku

65+

kohaliku
isik
omavalitsuse
(omaosalus)
üksus

Riik4

muud
allikad

Tugiisikuteenus
Kokku
sh isikud, kes vajasid teenust puude või
psüühikahäire tõttu
Koduteenus
Kokku
neist puudega

4 455 465

2 404

1 961 334

2 477 299

14 428

6 491 371

306 794

6 069 781

106 907

7 888

64

632 115

18 887

588 115

25 113

0

…

…

3 111 991

522 420

2 500 080

89 326

166

…

…

Isikliku abistaja teenus
Kokku
Sotsiaaltransporditeenus
Kokku
sh kohandatud sotsiaaltranspordi saajad

Kohaliku omavalitsuse üksuse omandis olevate eluruumide kohandamine puudest või east tingitud erivajadustega inimestele
Kokku

..

..

..

..

85 503

..

82 455

3 047

0

…

16 855

4 024

0

61 213 476

47 422 709

13 688 267

48 000

54 500

1 704 235

144 780

1 559 455

Eraomandis olevate eluruumi kohandamine puudest või east tingitud erivajadustega inimestele
Kokku

15

…

…

…

20 879

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (ööpäevaringne hooldus ja intervallhooldus)
Kokku
sh aasta lõpus
neist puudega

11 874

..

…

…

7 866

..

1 011

6 855

5 013

..

842

4 171

226

..

169

57

Päevahoiuteenus täisealistele isikutele
Kokku

Puudega täisealiste isikute hooldus (toetuse maksmisega KOVide poolt)¹
Hooldajatoetuse saajate arv²

11 064

..

2 922

8 508

Hooldatavate arv

11 586

..

2 934

8 776

sh puudega

11 506

..

2 920

8 710

5 540 424

5 540 424

Raske ja sügava puudega lastele toetusfondi vahenditest osutatud teenused³
Lapsehoiuteenus

768

768

..

..

576 262

576 262

Tugiisikuteenus

523

523

..

..

662 422

662 422

Rehabilitatsiooniteenus

202

202

..

..

74 707

74 707

Nõustamisteenused

123

123

..

..

51 440

51 440

Sotsiaaltransporditeenus

314

314

..

..

214 928

214 928

Muud

552

552

..

..

372 619

372 619

¹ Kulutuste all kajastub nii toetus hooldamise eest kui hooldajate eest makstud sotsiaalmaks.
² Hooldajad on jaotatud vastavalt hooldatavate vanusele.
³ Teenused, mida osutatakse riigieelarvest toetusfondi kaudu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldatud toetusest raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks. Vahendites võib olla ka
väike osa kohaliku omavalitsuse üksuste endi vahendeid (SHS § 156 lõiked 3¹ ja 3²).
4 Riigieelarvest toetusfondi kaudu eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse vahendid, mida on võimalik kasutada sotsiaalteenuste osutamiseks ja ESFi vahendid. Raske ja
sügava puudega lastele osutatud teenuste puhul sisaldab ka toetusfondi kaudu eraldatud vahendid raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks.

Hooldamisega seotud kulutused
kokku
Kokku

18–64

65+

sh kulutused puudega inimeste hooldamisele
Kokku

18–64

65+

Toetus hooldamise eest

3 328 202

893 070

2 435 132

3 301 679

886 116

2 415 563

Hooldajate eest KOVi poolt makstud
sotsiaalmaks

2 212 221

680 589

1 531 632

2 196 306

675 481

1 520 825

Kulutused kokku

5 540 424

1 573 659

3 966 765

5 497 984

1 561 596

3 936 388
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Lisa 2. Erihoolekandeteenuste osutamise kulud ja rahastamine, 2017 (aruandeaasta jooksul)

Teenuse liik
Igapäevaelu toetamise teenus
Toetatud elamise teenus
Kogukonnas elamise teenus
Töötamise toetamise teenus
Ööpäevaringne erihooldusteenus
Ööpäevaringne erihooldusteenus isikutele, kellel on ebastabiilse remissiooniga
psüühikahäire
Ööpäevaringne erihooldusteenus isikutele, kellel on sügav liitpuue
Ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumäärusega hoolekandeasutusse
paigutatud isikutele
Kokku

Kulutusi rahastas, eurodes
Kulutused
teenusele,
Kohalik
Muud
kokku
Isik
omavalitsus Kokku riik
allikad
4 120 131
56 285
778 911
3 263 332
21 604
2 170 652
207 586
111 463
1 851 446
157
2 278 836
894 955
21 464
1 295 797
66 620
962 305
483
87 190
868 632
6 000
17 638 292
5 702 865
121 089
11 810 893
3 444
1 099 210
4 357 339

267 768
1 139 905

91 420

831 441
3 111 847

14 167

1 682 515
34 309 279

253 034
8 522 882

2 190
1 213 727

1 427 291
24 460 679

111 991

Lisa 3. Puudest tulenevad toetused ja soodustused (väljavõte seadustest)

Teistest seadustest tulenevad toetused ja soodustused puudega inimestele
Tööturuteenuste ja -toetuste seadus55
Töölesaamist või töötamist takistava puude või tervisehäire korral on töötajal ja tööandjal
võimalik kasutada täiendavaid teenuseid:
- tööruumide ja -vahendite kohandamine;
- töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi kasutamine;
- tugiisikuga töötamine;
- abistamine tööintervjuul;
- individuaalsed lahendused erivajaduste ja pikaajalise tervisehäirega inimeste
töötamise toetamiseks.
Töölesõidu toetus ja saatja sõidukulu hüvitamine
Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirjaga nr 57
„Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale“ on kehtestatud toetuste andmise
tingimused perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1 alusel.56
Töölesõidu toetus hüvitab (osaliselt) kulud isikutel, kes ei saa oma puude või tervisehäire tõttu
kasutada tööl käimiseks ühistransporti (v.a taksot). Toetust makstakse kuni 12 kuu eest kolme
aasta jooksul, 93 senti kilomeetri kohta, kuid kõige rohkem 26 eurot ühe päeva eest ja 300
eurot kuus.
Saatja sõidukulu hüvitatakse isikule, kes vajab tööl käimiseks ühistranspordi kasutamisel teise
inimese abi. Sõidukulu hüvitatakse iga tööle saadetud päeva eest originaalkuludokumentide
alusel, kuid kõige rohkem 26 eurot ühe päeva eest. Saatja sõidukulu hüvitatakse kuue kuu
vältel kolme aasta jooksul.
Sotsiaalmaksuseadus57
- kohalik omavalitsus maksab sotsiaalmaksu Eestis elava isiku eest, kes hooldab
puudega isikut ja kellele valla- või linnavalitsus maksab toetust puudega isiku
hooldamise eest ja kes ei tööta ega saa riiklikku pensioni või hooldab puudega last ja
kellele valla- või linnavalitsus maksab toetust puudega lapse hooldamise eest ja kes ei
tööta ega saa riiklikku pensioni.
Tulumaksuseadus58
- maksuvaba hüvitist võib maksta puudega töötajale isikliku auto kasutamise korral kodu
ja töökoha vahelisteks sõitudeks, kui selleks ei ole võimalik kasutada ühistransporti või
ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust;
- tööandjal on võimalik puudega töötajale tulumaksuvabalt anda abivahendeid juhul, kui
töötajal on tuvastatud töövõime kaotus vähemalt 40% (kuulmispuude puhul
kuulmislangus alates 30 detsibellist) või talle on määratud puude raskusaste.

Tööturuteenuste ja -toetuste seadus
Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale
57 Sotsiaalmaksuseadus
58 Tulumaksuseadus
55
56

Töölepingu seadus59
- rasedat ja töötajat, kes kasvatab alla kolmeaastast või puudega last, võib töölähetusse
saata üksnes tema nõusolekul;
- puudega lapse emal või isal on õigus saada lapsepuhkust üks tööpäev kuus kuni lapse
18-aastaseks saamiseni, mille eest tasutakse keskmise töötasu alusel;
- emal ja isal, kes kasvatab kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last, on
õigus saada igal kalendriaastal kuni kümme tööpäeva tasustamata lapsepuhkust.
Avaliku teenistuse seadus60
- ametiasutus peab arvestama olulisi asjaolusid, mis võiksid takistada valveaja
kohaldamist, sealhulgas asjaolu, et ametnik on rase või kasvatab alla kolmeaastast või
puudega alaealist last;
- ületunnitöö nõudmisel peab ametiasutus arvestama muid olulisi asjaolusid, mis võiksid
takistada ületunnitöö tegemist, sealhulgas asjaolu, et ametnik kasvatab alla
kolmeaastast või puudega alaealist last;
- ametiasutus peab arvestama olulisi asjaolusid, mis võiksid takistada öötöö ja riigipühal
tehtava töö kohaldamist, sealhulgas asjaolu, et ametnik on rase või kasvatab alla
kolmeaastast või puudega alaealist last;
- ametnikku, kes on rase või kasvatab alla kolmeaastast või puudega alaealist last, võib
teenistuslähetusse saata üksnes tema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
antud nõusolekul;
- puuduva ametniku ülesannete täitmisest võib keelduda ametnik, kes on rase või
kasvatab alla kolmeaastast või puudega alaealist last;
- kui teenistusest lahkumise põhjuseks on ametniku töövõime kaotus, haige või puudega
perekonnaliikme hooldamise vajadus, kutsumine aja- või asendusteenistusse või kui
ametnikul on katseaeg, tuleb taotlus esitada vähemalt kümme kalendripäeva enne
soovitud vabastamise päeva.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus61
- puuduva ametniku ülesannete täitmisest võib keelduda isik, kes on rase või kasvatab
alla kolmeaastast või puudega alaealist last.
Ravikindlustuse seadus62
- kindlustusjuhtum, mille esinemisel makstakse kindlustatud isikule hooldushüvitist, on
alla 16-aastase puudega lapse hooldamine, kui hooldav isik ise on haige või hooldavale
isikule osutatakse sünnitusabi;
- haigekassa maksab kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ühe
kalendripäeva eest ühe kalendripäeva keskmisest tulust 80% alla 16-aastase puudega
lapse hooldamise korral, kui hooldav isik ise on haige või hooldavale isikule osutatakse
sünnitusabi, haige perekonnaliikme kodus põetamise korral;
- hoolduslehe alusel on kindlustatud isikul õigus saada hooldushüvitist kuni kümme
kalendripäeva alla 16-aastase puudega lapse hooldamise korral, kui hooldaja ise on
haige või hooldajale osutatakse sünnitusabi.

Töölepingu seadus
Avaliku teenistuse seadus
61 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
62 Ravikindlustuse seadus
59
60
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Õppetoetuste ja õppelaenu seadus63
- laenusaaja kohustuste täitmise nõudest loobumine laenusaaja surma, töövõimetuse ja
laenusaaja lapsel sügava puude tuvastamise korral;
- laenusaaja lapsel sügava puude tuvastamise korral loobub krediidiasutus
õppelaenulepingust, nõudest loobumist kohaldatakse sügava puudega last pidevalt
hooldava ühe vanema õppelaenu puhul;
- laenusaaja surma, 80–100-protsendiliselt püsivalt töövõimetuks tunnistamise või
laenusaaja lapsel sügava puude tuvastamise korral loobub riik nõudeõigusest.
Rakenduskõrgkooli seadus64
- akadeemilisel puhkusel viibides ei ole üliõpilasel õigus täita õppekava, välja arvatud
juhul, kui ta on keskmise, raske või sügava puudega isik või alla 3-aastase lapse või
puudega lapse vanem või eestkostja;
- rakenduskõrgkoolil ei ole õigust nõuda õppekulude hüvitamist üliõpilaselt, kes ei ole
täitnud rakenduskõrgkooli seaduse § 27 lõike 5 punktis 1 sätestatud nõudeid, kui
üliõpilane jätkab õpinguid sama õppekava järgi ja kui ta on keskmise, raske või sügava
puudega isik või alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või hooldaja;
- sisekaitselise rakenduskõrgkooli lõpetanud isik ei ole kohustatud hüvitama riigi poolt
tema õpingutele tehtud õppekulusid, kui ta on omal algatusel vabastatud töölt või
teenistusest seoses püsiva töövõimetuse või perekonnas oleva puudega isiku või
vanaduspensionieas kõrvalabi või järelevalvet vajava isiku hooldamise vajaduse tõttu.
Ülikooliseadus65
- ülikoolil ei ole õigust nõuda õppekulude hüvitamist üliõpilaselt, kes ei ole täitnud
ülikooliseaduse § 133 lõike 1 punktis 1 sätestatud nõudeid, kui üliõpilane jätkab
õpinguid sama õppekava järgi ja kui ta on keskmise, raske või sügava puudega isik või
alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja;
- akadeemilisel puhkusel viibides ei ole üliõpilasel õigus täita õppekava, välja arvatud
juhul, kui ta on keskmise, raske või sügava puudega isik või alla 3-aastase lapse või
puudega lapse vanem või eestkostja;
- alates 2013/2014. õppeaastast on enne 2013/2014. õppeaastat ülikooli
immatrikuleeritud üliõpilasel akadeemilisel puhkusel viibides õigus täita õppekava, kui
ta on keskmise, raske või sügava puudega isik, alla 3-aastase lapse või puudega lapse
vanem või eestkostja või akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse
läbimisega.
Erivajadustega üliõpilaste stipendium66
- erivajadustega üliõpilaste stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja
raskusastmest ning on 60–510 eurot kuus.
Riikliku pensionikindlustuse seadus67
- õigus soodustingimustel vanaduspensionile on järgmistel isikutel, kui neil on olemas
vanaduspensioni määramiseks nõutav pensionistaaž: emal, isal, vanema abikaasal,
Õppetoetuste ja õppelaenu seadus
Rakenduskõrgkooli seadus
65 Ülikooliseadus
66 Erivajadustega üliõpilaste stipendium
67 Riikliku pensionikindlustuse seadus
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eestkostjal või hooldajal, kes on kasvatanud vähemalt kaheksa aastat alla 18-aastast
keskmise, raske või sügava puudega last viis aastat enne vanaduspensioniikka
jõudmist;
sotsiaalkindlustusametile esitatud põhjendatud taotluse alusel makstakse riiklikku
pensioni maksja kulul posti teel kojukandega isikule, kellel on liikumistakistus või kes
elab hajaasustusalal ja kellele pangateenus on raskesti kättesaadav ning kes on
sügava puudega töövõimetuspensionär; sügava puudega püsivalt töövõimetuks
tunnistatud rahvapensioni saav isik.

Ühistranspordiseadus68
- riigisisesel liinil (kaasa arvatud kommertsliin) raudtee-, maantee- ja veeliikluses on
vedaja kohustatud tasuta vedama: puudega lapsi, sügava puudega 16-aastaseid ja
vanemaid isikuid ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või
nägemispuudega isikut saatvat juhtkoera;
- avalikul liiniveol antakse maantee- ja veeliikluses ning raudteeliikluses linnasisesel või
muul riigisisesel rongiliinil, kui sõitja sõidu lähte- ja sihtpunkt asuvad ühe linna piires,
sügava puudega isiku saatjale ja puudega lapse saatjale sõidusoodustust kuni 100
protsenti pileti hinnast.
Liiklusseadus69
- ratastooli kasutav puudega isik võib liikuda sõiduteel selle pärisuunalise ääre lähedal.
Liikudes pimeda ajal või halva nähtavuse korral, peab ratastoolil olema vasakul küljel
taga punane helkur või punane tuli;
- liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht
võib tema kasutuses olevat sõidukit liikumispuudega või pimedat inimest teenindava
sõiduki parkimiskaardi olemasolul parkida avalikes tasulistes parkimiskohtades tasuta;
- liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht,
kelle sõidukil on liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart,
tohib asulas peatuda ja parkida peatumist või parkimist keelavate liiklusmärkide
mõjupiirkonnas tingimusel, et seisev sõiduk asub täielikult kõnniteel, jättes jalakäijale
sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba;
- liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht,
kelle sõidukil on liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart,
tohib parkida parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas, piiratud parkimisajaga
parklas ettenähtust kauem ja õueala teel väljaspool parklat kohas, kus see ei takista
jalakäijaid ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust;
- liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on
liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart, võib asulas
peatuda peatumist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas liikumispuudega või
pimeda inimese sõidukisse pealevõtmiseks või sõidukist väljalaskmiseks.
Käibemaksuseadus70
- käibemaksumäär 9% on puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseade ja
sellise abivahendi kasutada andmine puudega isikule;

Ühistranspordiseadus
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käibemaksuga ei maksustata järgmiste sotsiaalset laadi kaupade ja teenuste käivet:
haige, vigastatu või puudega inimese vedu selleks kohandatud sõidukiga, mis vastab
liiklusseaduse alusel kehtestatud nõuetele.

Riigilõivuseadus71
Isikutunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot ja
välisesinduses 50 eurot.
- keskmise, raske või sügava puudega isikule isikutunnistuse või elamisloakaardi
väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot ja välisesinduses
10 eurot;
- keskmise, raske või sügava puudega isikule biomeetriliste andmetega reisidokumendi
väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot;
- keskmise, raske või sügava puudega isikule isikutunnistuse või elamisloakaardi
väljaandmise taotluse läbivaatamise eest koos biomeetriliste andmetega
reisidokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamisega tasutakse riigilõivu 25 eurot.
Muuseumiseadus72
- riigimuuseumi osutatud teenuste eest tasu kehtestamisel tuleb arvestada, et:
muuseumi külastamine on puudega kuni 16-aastasele isikule ning tema saatjale ja
sügava puudega 16-aastasele ja vanemale isikule ning tema saatjale tasuta.
Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja „Kodakondsuse seaduse” tundmise
eksami läbiviimise kord73
- saab taotleda eksamite ulatuse ja viisi muutmise või eksamitest vabastamise isikule,
kes terviseseisundi tõttu ei ole võimeline sooritama eksameid üldises korras.
Taotlusele lisatakse raviarsti teatis isiku terviseseisundi kohta ja, kui on olemas, ka
Sotsiaalkindlustusameti otsus isiku puude raskusastme tuvastamise kohta.
Välismaalaste seadus74
- perekonnaliikme tagatud ülalpidamiseks loetakse: vanema poolt täisealise lapse
ülalpidamist, kui laps ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime
tulema; täisealise lapse või lapselapse poolt vanema või vanavanema ülalpidamist, kui
vanem või vanavanem ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime
tulema;
- kui välismaalasele antakse viisa lühiajaliseks Eestis töötamiseks, siis võib
välismaalase abikaasale, alaealisele lapsele ja täisealisele lapsele, kes ei ole
terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema, anda viisa samadel
tingimustel kui nimetatud välismaalasele;
- kui välismaalase lühiajaline Eestis töötamine on registreeritud ja tal on ajutiseks Eestis
viibimiseks seaduslik alus, siis võib välismaalase abikaasale, alaealisele lapsele ja
täisealisele lapsele, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt
toime tulema, anda lühiajalise või pikaajalise viisa;
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kui välismaalasele, kes on vastu võetud õppeasutuse bakalaureuse-, magistri- või
doktoriõppesse, antakse viisa seoses Eestisse õppima asumisega, siis võib
välismaalase abikaasale, alaealisele lapsele ja täisealisele lapsele, kes ei ole
terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema, anda viisa samadel
tingimustel kui nimetatud välismaalasele;
politsei- ja piirivalveametist võib tähtajalist elamisluba taotleda Eesti kodaniku
abikaasa, alaealine laps ja täisealine laps, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu
suuteline iseseisvalt toime tulema.

Euroopa Liidu kodaniku seadus75
- Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikmeks loetakse isikut, kes ei ole Euroopa Liidu
ega Eesti kodanik ja kes on Euroopa Liidu kodaniku ülalpeetav või leibkonnaliige
lähteriigis või kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu püsivalt suuteline iseseisvalt
toime tulema ja on vajalik, et Euroopa Liidu kodanik teda isiklikult hooldab.
Karistusseadustik76
- mootorsõiduki juhtimise õigust ei või ära võtta isikult, kes kasutab mootorsõidukit
liikumispuude tõttu.
Turvaseadus77
- relva on keelatud kasutada lapse, vanuri, ilmse puudega isiku või ilmsete
rasedustunnustega naise vastu;
- käeraudu või teenistuskoera on keelatud kasutada lapse, vanuri, ilmse puudega isiku
või ilmsete rasedustunnustega naise puhul.
Täitemenetluse seadustik78
- sissenõuet ei saa pöörata puudega inimese sotsiaaltoetusele.
Kriminaalmenetluse seadustik79
- kaitsja osavõtt kogu kriminaalmenetlusest on kohustuslik, kui isik ei ole oma psüühilise
või füüsilise puude tõttu suuteline ise end kaitsma või kui kaitsmine on selle tõttu
raskendatud.
Riigikaitseliste sundkoormiste seadus80
- töökohustusest vabastatakse vaimsete ja füüsiliste puudega isikud ja nende hooldajad.
Kaitseliidu seadus81
- puuduva tegevväelase ülesannete täitmisest võib keelduda töölepingu alusel töötav
isik, kes on rase või kasvatab alla kolmeaastast või puudega alaealist last.
Kaitseväeteenistuse seadus82
75
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kaitseressursside amet annab kutsealusele ajapikendust, kui kutsealune on ainus isik,
kes on kohustatud ülal pidama raske või sügava puudega inimest, kellel puuduvad
teised ülalpidamiskohustusega isikud;
ajateenistuskoha ülem vabastab ajateenija ajateenistusest enne ajateenistustähtaja
lõppemist, kui ajateenistuse ajal sai ajateenija ainsaks isikuks, kes peab ülal raske või
sügava puudega inimest, kellel puuduvad teised ülalpidamiskohustusega isikud, ning
ajateenija ülalpidamiskohustus tuleneb perekonnaseadusest;
lähetusse ei ole lubatud ilma kirjaliku nõusolekuta saata rasedat ega tegevväelast, kes
kasvatab alla kolmeaastast või puudega alaealist last;
puuduva tegevväelase ülesannete täitmisest võib keelduda tegevväelane, kes on rase
või kasvatab alla kolmeaastast või puudega alaealist last;
teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikule kaetakse
kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest vajaduse korral piirmäära ulatuses püsiva
töövõimetuse või puudega seotud lisakulu, mida ei hüvitata puudega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse alusel.

Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seadus83
- kaitseväeteenistuses teenistusülesande täitmise tõttu haigestunud või vigastada
saanud isikule, kellel on tuvastatud puue, tagatakse rehabilitatsiooniteenused,
proteesid, ortopeediliste ja muude abivahendite andmine seni kehtinud
kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud ulatuses ja korras, kui vastavasisuline otsus
tehti enne kaitseväeteenistuse seaduse jõustumist;
- ressursimahuka koolituse ja täiendusõppe kulu ei pea hüvitama tegevväelane, kes
vabastatakse tegevteenistusest kohustuse tõttu hooldada püsiva töövõimetuse või
puudega inimest, kelle ülalpidamise kohustus tuleneb perekonnaseadusest.
Autoriõiguse seadus84
- audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise tasu makstakse tagasi
salvestusseadmetelt ja -kandjatelt: mida kasutatakse salvestiste tegemiseks puudega
inimestele.
Keskkonnatasude seadus85 ja kalapüügiseadus
- kalapüügiõiguse tasu ei võeta osalise või puuduva töövõimega isikutelt ja puudega
isikutelt, välja arvatud juhul, kui harrastuskalapüük toimub kalastuskaardi alusel.
Hädaolukorra seadus86
- eriolukorra tööle ei kohustata keskmise, raske või sügava puudega isikut ja tema
hooldajat ja isikut, kes kasvatab keskmise, raske või sügava puudega last.
Elektroonilise side seadus87
kahe või enama avalduse üheaegsel laekumisel sõlmitakse liitumisleping eelisjärjekorras
sügava või raske puudega inimese või tema hooldaja avalduse alusel sideteenuse
osutamiseks puudega inimese elukohas.
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