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1.   Diagnoosimise statistika ja rehabilitatsioonivajaduse väljaselgitamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  Haridus 

  Probleemid Ettepanekud Lahendajad 

1. Puudub riiklik kuulmispuudega 
laste andmebaas. 

Muuta kuulmisskriiningu andmebaas 
ülevabariiklikuks. 
Kuulmislangusega laste andmed koon-
dada meditsiiniasutuste juures tegut-
sevatesse kuulmiskeskustesse (TÜ Kõr-
vakliiniku kuulmiskeskus). 

SM, Statistika-
amet, Kuulmiskes-
kused, EKLVL, 

ILS, erikoolid 

2. Haridusasutused ei saa ei aren-
gukavas ega õppeaasta lõikes 
laste arvu ette planeerida 
(koolis, klassis, rühmas), kuna 
laste liikumine on kaootiline ja 
ette ennustamatu. 

Tagada lastele varase eriõpetuse kätte-
saadavus nõustamiskomisjonide poolt 
õigeaegse suunamise kaudu (koostöös 
kuulmiskeskustega). 

Tagada kõigile lastevanematele info 
kättesaadavus kahe kooli erinevustest, 
õpetusviisidest ja põhieesmärkidest, 
samuti tavakoolide võimalustest, et 
lapsevanem suudaks oma lapse jaoks 
õigeaegselt õige otsuse langetada ning 
et iga laps saaks hariduse omandada 
temale sobivamal viisil. 

Koostada projektirahadega vastav info-
materjal (EKLVL ja ILS koostöös koolide 
ja ametkondadega). 

(Õppe)nõustamine (sh tavakoolilap-
sed) koondada kahte kuulmispuudega 
laste erikooli (Tallinna Heleni Kool ja 
Tartu Hiie Kool). 

SM, Statistika-
amet, Kuulmis-
keskused, EKLVL, 

ILS, erikoolid, 
KLÕPS 
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2. Alusharidus 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

3. Põhi- ja gümnaasiumiharidus 

 

 

 

  

-  

 

 

  

  Probleemid Ettepanekud Lahendajad 

1. Kuulmispuudega laste alushari-
duse korraldamise lahendab iga 
omavalitsus ise. 

Tagada riiklikult kõigile kuulmispuude-
ga lastele varane eriõpetus (hiljemalt 
3. eluaastast). 

Kuulmispuudega laste alusharidust 
peaks korraldama ja finantseerima 
riik. 

HTM, Tallinna LV, 
kõik omavalitsused 

2. Kõigile kuulmispuudega lastele 
ei ole võimalik tagada varast 
sekkumist ja puudespetsiifilist 
eriõpetust (v.a Tallinn). Teisest 
omavalitsusest lapsi ei taheta 
lasteaeda võtta, kuna ei jätku 
kohti oma piirkonna lastele. 

Luua Tartu Hiie Kooli juurde tingimu-
sed 3–7aastaste laste õpetamiseks. 

Tagada riiklik finantseerimine Tallinna 
Heleni Kooli lasteaiale (HTM poolt väl-
jastada koolitusluba). 

HTM, Tartu Hiie 
Kool, Tallinna Heleni 
Kool, omavalitsused 

3. Kõikjal Eestis, eriti Tallinnas, on 
suur (surdo)logopeedide ja eri-
pedagoogide puudus. 

Tartu Ülikoolis suurendada tasuta õp-
pekohtade arvu logopeediks-
surdologopeediks õppijatele. 

HTM, TÜ eripeda-
googika osakond, 
omavalitsused 
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- -  

  Probleemid Ettepanekud  Lahendajad 

1. Venekeelsetes tavakoolides ei 
võimaldata lastele puudespetsii-
filist lisaabi, puuduvad vajalikud 
spetsialistid, tavaõpetajatel on 
vähesed teadmised erivajaduse-
ga lastest ja nende õpetamise 
metoodikast. Venekeelsed kuul-
mispuudega laste vanemad on 
vähem informeeritud oma lapse 
abistamise võimalustest. 

Venekeelsetes tavakoolides õppivatele 
lastele tagada surdologopeediline abi, 
vajadusel abiõpetaja ning klassiõpetaja-
te nõustamine. 

Aktiivsemalt kaasata venekeelsete laste 
peresid lastevanemate organisatsiooni-
desse. 

Vanematele õpetada eesti keelt. 

Omavalitsused,  
ÕNK-d, TÜ eripe-
dagoogika osa-
kond, EKLVL, ILS 

  

2. Kõik õpilased ei ole raskest 
kuulmispuudest ja lisaproblee-
midest tingituna võimelised 
sooritama eesti keele kui ema-
keele lõpueksamit. 

Vajadusel võimaldada sooritada ka Tar-
tu Hiie Koolis põhikooli eesti keele lõpu-
eksam A-võõrkeele eksamina. 

HTM 

3. Tavakoolil puudub motivatsioon 
võtta vastu kuulmispuudega 
õpilasi – peljatakse lisatööd ja 
-kulusid ning tähelepanu teiste 
õpilaste arvelt. 

Teadlikkus kuulmispuudest ja 
sellega kaasnevatest probleemi-
dest on madal. 

Kehtestada tavakoolides õppivatele 
kuulmispuudega õpilastele vähemalt 
kahekordne pearaha. 

Teavitada üldsust ning vastavaid koole 
kuulmispuudega laste õpetamise eripä-
rast. Korraldada õpetajatele seminare, 
koolitusi, nõustamist. 

HTM, ÕNK-d, SA 
TÜK KK, KLÕPS 

4. Kuulmispuudega lapsele jõuko-
hase õppekava määramine on 
raskendatud, sest psühhiaatritel 
ja psühholoogidel puudub päde-
vus (ja ka vajalikud hindamisva-
hendid) mitteverbaalsete laste 
adekvaatseks hindamiseks. 

Leida võimalusi mujal kasutatavate 
kuulmispuudega ja kõnetute laste aren-
gu hindamise mitteverbaalsete testide 
kohandamiseks ja kasutamiseks. 

Vajadusel kaasata otsuste tegemisse ka 
vastavate õppenõustamiskeskuste 
surdopedagoogid. 

ÕNK-d, nõusta-
miskomisjonid 

5. Kuulmispuudega lapsed vajavad 
tavaõpilastest rohkem tähelepa-
nu ja individuaalset lähenemist, 
mida suur klass ei võimalda. 

Kinnitada kuulmispuudega laste koolis 
klassitäituvuse piirmääraks 8 õpilast. 

  

HTM 
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4. Kutse- ja kõrgharidus, elukestev õpe  

 

 -

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Probleemid Ettepanekud Lahendajad 

1. Viipekeele õpingutõlgid asuvad 
suuremates linnades (Tallinn, 
Tartu, Pärnu, Viljandi), seega 
vaid nendes linnades on võima-
lik õppida kutse- või kõrgkoolis. 

Kõrgkoolide projekt  Primus 
lõpeb 2012. aastal. 

Mittetöötavatel kuulmispuude-
ga inimestel pole võimalusi 
täiendkoolitustoetust saada. 

Tagada õpingutõlkide rahastamine HTM 
poolt nii kutse- kui kõrghariduse saamiseks. 

  

HTM 

2. Koolides on eripedagoogidest ja 
(surdo)logopeedidest suur puu-
dus. Pedagoogidel pole moti-
vatsiooni erikoolis töötamiseks, 
kus on täiendavad nõuded kva-
lifikatsioonile ja lisaoskustele. 

Ühtlustada riiklikult erikoolide õpetajate 
alampalgamäärad olenemata kooli alluvus-
tüübist. 

Kehtestada erikoolide ja -lasteaedade õpe-
tajatele 25% kõrgem alampalgamäär võrrel-
des tavakooli õpetajatega. 

 HTM 

3. Erikoolide õpetajad valmistavad 
valdava osa õppematerjalidest 
ise või  kohandavad olemasole-
vat – sellest tingituna on peda-
googidel suur tasustamata  lisa-
koormus. 

  

Leida täiendavaid võimalusi kuulmispuude-
ga õpilastele sobivate õppematerjalide 
koostamiseks ja autorite töö tasustamiseks-
erinevate projektikonkursside kaudu. 

Doteerida kirjastusi erivajadusega õpilaste 
õpikute väljaandmisel. 

Jätkata vastavate metoodiliste materjalide 
väljaarendamist. 

 HTM, KLÕPS, 
erikoolid 
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5. Personali koolitamine 

 

 

 

 

 

 -

 

  

 

 

 

 

 

 

  Probleemid Ettepanekud Lahendajad 

1. Eestis pole võimalik saada tüflo-
surdopedagoogilist, surdo-
logopeedilist ja viipekeele alast 
baas- ja täiendkoolitust. 

Pedagoogiks õppides puudub 
võimalus õppida lisaerialana 
viipekeelt ja omandada tüflo-
pedagoogika alaseid teadmisi, 
et asuda tööle kurtide ja/või 
pimedate lastega. 

Koostöö jätkamine ülikoolidega. 

Riikliku koolitustellimuse ja täiendkooli-
tusvajaduse väljaselgitamine ja korralda-
mine, et arendada Eestis kurtide ja pime-
kurtide õpetajate ettevalmistust. 

Leida võimalusi täiendõppeks välisriiki-
des. 

  

 HTM, TÜ, TLÜ 
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1. Teaduslik uurimine 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 -  

 -  

 -  

 

 

 

 

 

 

II  Eesti viipekeel 

  Probleemid Ettepanekud Lahendajad 

1. Teaduslike uurimuste vähesus. 

  

Viia läbi teaduslikke uurimusi, kirjelda-
da eesti viipekeelt. 

HTM, EKI, EKL, TÜ, 
EKNO, KomaKe 

2. Kurtidest viipekeele uurijate 
puudus.  Praegu uurivad eesti 
viipekeelt enamasti kuuljad. 

  

Soodustada kurtide keeleteaduseala-
seid õpinguid, luua võimalusi kurtidele 
keeleteaduse ja viipelingvistika õppi-
miseks ning osalemaks viipekeelealas-
tes uuringutes, propageerida viipekee-
le uurimise võimalusi ja vajalikkust 
kurtide hulgas. 

HTM, EKI, EKL, TÜ, 
EKNO, KomaKe 
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2. Õpetamine 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. Teaduslikele uurimustele rajane-
va viipekeele õpetamise metoo-
dika ja õppematerjalide puudu-
mine. 

Koostada eesti viipekeele uurimustele 
rajanevad metoodilised õppevahendid 
nii eesti viipekeele kui esimese keele 
kui eesti viipekeele kui võõrkeele õpe-
tamiseks. 

HTM, EKI, EKL, 
TÜ, EKNO, 
KomaKe 

4. Eesti viipekeele sõnaraamatu 
puudumine. 

  

Koostada eesti viipekeele sõnaraamat. 

Jätkata eesti viipekeele sõnaraamatu 
koostamiseks tehtavaid töid, anda välja 
sõnaraamat lisaks veebipõhisele sõna-
raamatule ka trükitud kujul. 

HTM, EKI, EKL, 
TÜ, EKNO, 
KomaKe 

5. Eesti viipekeele grammatika süs-
temaatilise kirjelduse puudumi-
ne. 

Koostada eesti viipekeele uurimustele 
tuginedes eesti viipekeele grammatika 
kirjeldus. 

HTM, EKI, EKL, 
TÜ, EKNO, 
KomaKe 

  Probleemid Ettepanekud Lahendajad 

1. Puudub eesti viipekeele kui esi-
mese keele õpetamise riiklik aine-
kava, eesti viipekeele kui esimese 
keele õpetamise metoodika ja 
vastava koolitusega õpetajad. 

Koostada eesti viipekeele kui esimese 
keele õpetamise riiklik ainekava, luua sel-
le väljatöötamiseks HTM juurde vajaliku 
ainekomisjon . 

  

HTM, TÜ, kur-
tide koolid 

2. Puudub ühtlane keeleõppe süs-
teem ja publitseeritud teaduslike-
le uurimustele põhinevad metoo-
dilised õppevahendid eesti viipe-
keele kui esimese ja teise keele 
õpetamiseks. Ebapiisav on prae-
guste keeleõpetajate teoreetiline 
ettevalmistus. 

Metoodiliste aluste väljatöötamine nii 
eesti viipekeele kui esimese keele kui ka 
võõrkeele õpetamiseks. Vastavate õppe-
materjalide koostamine ja väljaandmine. 

  

HTM, TÜ, EKL, 
EKI, kurtide 
koolid, EKLVL, 
KomaKe 
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3. Viipekeele tõlketeenus 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 -

 

 

-  

3. Puudub eesti viipekeele õpetami-
se süsteem implanteeritud laste-
le. Implanteeritud laste vanemad 
ei pea viipekeele oskust vajali-
kuks. 

Luua eesti viipekeele õppimise või-
malus tavakoolides õppivatele 
implanteeritud lastele. 

HTM, EKLVL, EKL, 
ILS 

4. Kõikides kurtide koolides ei õpe-
tata eesti viipekeelt eraldi õppe-
ainena; kindlustatud ei ole viipe-
keelse keskkonna olemasolu las-
teaedades. 

Viipekeel õppeainena kurtide kooli-
des ja lasteaedades, viipekeelse 
suhtlemis-võimaluse kindlustamine 
lasteaedades. Selle eelduseks on esi-
mese ülesande täitmine. 

HTM, kurtide koo-
lid, Viipekeeletõlki-
de OÜ, TÜ 

5. Vastavat ettevalmistust omavate 
eesti viipekeele õpetajate vähe-
sus. 

Koolitada eesti viipekeele õpetajaid 
nii eesti viipekeele kui esimese keele 
õpetamiseks ja eesti viipekeele kui 
võõrkeele õpetamiseks. 

HTM, EKL, TÜ, 
EKLVL, KomaKe, 
EKNO 

6. Üldsuse vähene teadlikkus kurtu-
sest ja viipekeelest. 

Eesti viipekeele ja kurtide kogukonna 
propageerimine, info levitamine. 

Luua riiklikult finantseeritav infojuhi 
töökoht kurtide liidu juurde. 

EKL, EKLVL, EKNO, 
HTM, SM 
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   Probleemid Ettepanekud  Lahendajad 

 1. Viipekeele tõlketeenuse kvali-
teet ja kättesaadavus ei ole ko-
gu riigis ühtlane ja piisav.  

Viipekeele tõlketeenuse maht 
on regiooniti erinev, tõlketundi-
de minimaalne kättesaadavus 
on riiklikult reguleerimata. 

Kuulmispuudega üliõpilastele ja 
kutsekoolide õpilastele ei ole 
tagatud tõlketeenust vajalikus 
mahus. 

Suurendada kuulmispuudega inimestele 
finantseeritava tõlketeenuse mahtu. Ühe 
võimalusena kaaluda riiklikult finantsee-
ritavate töökohtade loomist viipekeele-
tõlkidele. 

EKL, KOV, SM, 

tõlkekeskused 

 2. Ülikoolis eesti viipekeele tõlgi 
eriala lõpetanud üliõpilased ei 
saa rakendust tööturul, sest 
kohalike omavalitsuste teenus-
te osutamise poliitika soodus-
tab vastavat ettevalmistust ja 
kutsetunnistust mitteomavate 
viipekeele valdajate rakenda-
mist teenuse osutamisel. 

  

Toetada viipekeeletõlkide koolitust ja 
selle jätkusuutlikkust Tartu Ülikoolis 
(soovitav riiklik tellimus vähemalt 16 õp-
pekohta kahel aastal kolmest). 

Rakendada viipekeeletõlgi eriala üliõpi-
lastele riiklikult finantseeritav kutseaasta 
(töötamine mentorite juhendamisel). 
EVKTÜ on koostanud juhendi töökoge-
muse aasta läbiviimiseks, mida peaksid 
juhendamisel aluseks võtma kõik Eestis 
tegutsevad tõlkekeskused. 

Muuta viipekeeletõlkide töötasu töötu-
rul konkurentsivõimeliseks. 

HTM, TÜ, EKL, 
EVKTÜ, 

KOV, EKL, EVKTÜ, 

tõlkekeskused 
tõlkekeskused 

 3. Puudub ühtne viipekeele tõlke-
teenuse osutamise standard, 
mis sätestaks nõuded viipekeele 
tõlketeenuse osutajatele. 

Puudub teenuse osutajate serti-
fitseerimissüsteem. 

  

Käivitada riiklikult finantseeritav viipe-
keeletõlkide täiendõppe süsteem. 

Välja töötada viipekeele tõlketeenuse 
osutamise standard ja teenuse osutajate 
sertifitseerimise süsteem. Standard 
peaks sätestama miinimumnõuded viipe-
keele tõlketeenuse osutajatele tõlkide 
arvu, kutsealase ettevalmistuse ja teenu-
se osutamise protseduuride osas. 

Teha vastavad ettepanekud seadusand-
luse muutmiseks minimaalse viipekeele 
tõlketeenuse mahu tagamiseks. 

HTM, TÜ, EVKTÜ 

EKL, SM, tõlke-
keskused, 

Harri Paabo õi-
gusbüroo  

4.  Pimekurtide tõlketeenus 
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5. Uued teenused 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Probleemid Ettepanekud Lahendajad 

 1. Piiratud on tõlkide arv, kes on 
saanud praktilise kogemuse 
tööks pimekurtidega. 

Viia läbi viipekeeletõlkide täiendkooli-
tusi tööks pimekurtidega. Jätkata me-
toodiliste materjalide tõlkimist. Anda 
välja materjale pimekurtuse ja taktiil-
se viipekeele ning pimekurtidele tõlki-
mise kohta. 

EPKTL, EVKTÜ 

  Probleemid Ettepanekud Lahendajad 

1. Puudub vajalik tehnika ja vajali-
ku ettevalmistusega inimesed 
kirjutustõlke teenuse väljaaren-
damiseks. 

  

Kirjutustõlke teenuse osutajate kooli-
tamine. 

Vastava tehnilise baasi loomine 
(programmid ja aparatuur). 

Teenuse rakendamine. 

EKL, SM, HTM, 
EVKTÜ, 

Viipekeeletõlkide 
OÜ, 

EVL 

2. Välja arendamata on kaugtõlke 
teenus. 

Töötada välja ja rakendada Eesti tingi-
muste jaoks sobivad kaugtõlke teenu-
se vormid. 

SM, Majandus- ja 
Kommunikatsiooni– 
ministeerium, Vii-
pekeeletõlkide OÜ, 
EKL 
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1. Tehnilised abivahendid 

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

III  Rehabilitatsioon ja teenused 

  Probleemid Ettepanekud Lahendajad 

1. Riigipoolse dotatsiooniga kuul-
misabivahendite saamiseks on 
liiga pikad järjekorrad. 

Taotleda kuulmisabivahendite   dotee-
rimiseks riiklike rahaliste vahendite 
suurendamist. 

SM, RM, EKL, EVL, 
kuulmiskeskused 

2. Pensionäridel ei ole piisavalt 
võimalusi soetada kvaliteetseid 
kuuldeaparaate, kuna kehtivad 
piirlimiidid (2011. a 223,69 eu-
rot kuuldeaparaadi kohta). 

Doteerida kõikidele vanusegruppidele 
kuuldeaparaate võrdselt 90 %-lise 
soodustusega. 

SM, EKL, EVL, kuul-
miskeskused 

3. Vähekindlustatud kuulmis-
langusega inimestel on raskusi 
igapäevast toimetulekut toeta-
vate kuulmisabivahendite saa-
misel (näit häiresüsteemid) 
nende väikese riigipoolse dotat-
sioonisumma tõttu. 

Suurendada signaliseerimise ja osuta-
mise abivahendite ning heli ülekande-
süsteemide dotatsiooniprotsenti  
50 %-lt 90 %-le ning laenutuse prot-
senti 60 %-lt 80 %-le. 

SM, EKL, EVL, kuul-
miskeskused 



 

 18 

2. Kuulmislanguse alase teadlikkuse suurendamine 

 

  

 

 

4. Erinevates maakondades on 
kuulmisabivahendite (sh sise-
kõrva- ja luukuulmisimplantaadi 
kõneprotsessorite, tarvikute ja 
tagavaraosade) järjekorrad eri-
neva pikkusega. 

Kehtestada selged reeglid erinevate 
kuulmisabivahendite saamiseks tingi-
mustes, kus koheselt ei ole võimalik 
kõiki taotlusi rahuldada. 

SM, EKL, EVL, kuul-
miskeskused 

Maakondlike summade jagamisel  
SM-s arvestada tekkinud järjekordade 
pikkusi, mitte maakonna elanike arvu. 

SM, kuulmiskesku-
sed 

5. SI kõneprotsessori patareisid 
kulub implantaadikasutajatel  
1 tk päevas. 

Taotleda kõneprotsessori patareide 
viimist tehniliste väikeabivahendite 
loetellu ning nende kompenseerimist 
90 %-liselt. 

SM, ILS, EKLVL 

6. Raadiosagedusega ülekandesüs-
teemide (FM) tagavaraosad ei 
kuulu kompenseeritavate abiva-
hendite nimekirja. 

Taotleda raadiosagedusega ülekande-
süsteemide tagavaraosade viimist 
kuulmisabivahendite loetellu 90%-lise 
soodustusega. 

SM, EKLVL 

7. Luukuulmisimplantaat BAHA 
kõneprotsessor ei kuulu kom-
penseeritavate abivahendite 
hinnakirja. 

Taotleda BAHA kõneprotsessori lülita-
mist  kompenseeritavate abivahendite 
hinnakirja 90 % soodustusega. 

SM, EKLVL 

8. Kuulmisabivahendite kasuta-
misõpetus pole piisav. 

  

Luua maakondlikul tasemel abivahen-
dite kasutamise õpetuse süsteem, 
mida koordineerib Eesti Vaegkuuljate 
Liit. Anda välja erinevaid voldikuid, 
mis selgitavad abivahendite kasuta-
mist, hooldust, tööpõhimõtteid jmt. 

EVL, KOV, SM, kuul-
miskeskused 

  Probleemid Ettepanekud Lahendajad 

1. Erinevad spetsialistid (psühhiaatrid, 
psühholoogid) ei ole piisavalt kursis 
kuulmislangusega/kurtide inimeste 
eripäraga ning seetõttu võib kannata-
da ravi kvaliteet. 

Kuulmispuude spetsiifikat puudu-
tavate teadlikkuskoolituste (sh 
viipekeele)  korraldamine erineva-
tele spetsialistidele. 

  

SM, HTM, TÜ, 
EKL, EKLVL, EVL, 
ILS 

2. Kuulmiskahjustuste ennetustööle 
pööratakse vähe tähelepanu. Töövõt-
jate ja tööandjate vähene teadlikkus 
heast kuulamis- ja töökeskkonnast 
(mürakahjustustest hoidumine). 

Taotleda lisavahendeid kuulmis-
hoiule ja -kaitsele tehtavale tööle. 

  

SM, EPI Koda, EVL 

 3. Tööandjate teadlikkus kuulmislangu-
sega/kurdi töövõtja vajadustest on 
puudulik. 

Korraldada tööandjatele koolitusi 
kurtide/kuulmislangusega inimes-
te vajadustest tööturul. 

Eesti Töötukassa, 
EKL, EVL, EVKTÜ 
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3. Rehabilitatsiooniteenused pimekurtidele 

 

 

-

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  Probleemid Ettepanekud Lahendajad 

1. Ei osata klassifitseerida pimekur-
tust, kui lapse või täiskasvanu 
uurimisel selgub, et tal on nii 
nägemis- kui kuulmispuue (ka ker-
ge kuulmispuude puhul). 

Vajalik kaasata pimekurtide spetsialist 
pimekurtuse klassifitseerimiseks. 

EPKTL, SM 

2. Riikliku rehabilitatsioonisüsteemi 
arendamisel ei ole võetud arvesse 
erinevate puudeliikide omapära. 
Õpetamisel ja rehabiliteerimisel  
ei saa otseselt kasutada ainult 
nägemis- või kuulmispuudega ini-
mestele välja töötatud metoodi-
kat, vaid tuleb käsitleda pimekur-
tust omaette puudena ja selleks 
ettenähtud meetodeid. 

Kinnitada igale puudeliigile (kurtidele, 
pimekurtidele) eraldi rehabilitatsioo-
niteenuste nimekiri, mis arvestaks 
puudeliikide eripära. 

SM, EPKTL, 
EPIKoda, EKL, 
EVL, EKLVL 
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4. Muud rehabilitatsiooniteenused  

 

 

 

 

 

 

5. Sotsiaalne rehabilitatsioon 

 

 

 

 

 

3. Puudega inimeste organisat-
sioonidel ei ole piisavalt res-
sursse rehabilitatsioonitee-
nuste osutamiseks selles ma-
hus, mida vajatakse. 

  

Pimekurtidele rehabilitatsiooniteenuse 
osutamisel tuleks kaasata Pimekurtide 
Tugiliidu spetsialiste. Jätkata koostööd  
SM-ga (PITRA 2) rehabilitatsioonisüsteemi 
väljaarendamisel. 

Välja töötada koolitussüsteem spetsiifilis-
te puudeliikidega töötavatele spetsialisti-
dele. Kuna antud momendil on koolitus 
puudespetsiifiliste liitude õlul. 

Täiendada abivahendite nimekirja. 

SM, EPKTL, 
EPIKoda, EKL, EVÜ, 
EKLVL 

  Probleemid Ettepanekud Lahendajad 

1. Implanteeritute elukohajärgne 
rehabilitatsioonisüsteem on 
puudulik. 

Implanteeritute elukohajärgse rehabili-
tatsioonitoe süsteemi arendamine. 
Koolituste ja nõustamise tagamine elu-
kohajärgsetele spetsialistidele (kasva-
tajad, õpetajad, sotsiaaltöötajad). 

KOV, SA TÜK KK, 
SM, EKLVL 

2. Rehabilitatsiooniteenused ei 
vasta kuulmislangusega inimes-
te tegelikele vajadustele. 

Selgitada välja tegelik rehabilitatsiooni-
vajadus ning tagada vajalike teenuste 
elluviimine praktikas. 

Koostöökoda, 
Kuulmiskeskused 

3. Hiliskurdistunutele ja kõnetute-
le täiskasvanutele ei pakuta pii-
savalt võimalusi õppida suultlu-
gemist ja/või viipekeelt. 

Luua suultlugemise ja viipekeele õpeta-
mise süsteem. 

SM, HTM, TÜ 
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  Probleemid Ettepanekud Lahendajad 

1. Liitpuudega kurdid noored on 
ühiskonnast eraldunud. 

Luua päevakeskusi, kaitstud töökohti 
liitpuudega kurtidele tegevuse leidmi-
seks ja ühiskonda kaasamiseks. 

SM, KOV-d 

2. Kurdid ja pimekurdid lapsed ja 
täiskasvanud on ühiskonnast 
isoleeritud ja kannatavad suht-
lemisvaeguse all. 

Koondada kurdid ja pimekurdid laste-
kodulapsed ja kurdid eakad ühte-
kahte hoolekandeasutusse, tagades 
sobiva suhtlus- ja elukeskkonna.  
Samuti töötaksid neis asutustes  vaja-
likud spetsialistid. 

SM, KOV-d 
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 €

 

 

 

 

-  

 

 

 

IV  Tööhõive ja toimetulek 
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  Probleemid Ettepanekud Lahendajad 

1. Kurtide ja vaegkuuljate tööhõive 
ja töötuse kohta puudub vastav 
statistika. 

Viia läbi süstemaatiline statistiliste 
andmete kogumine kurtide ja vaeg-
kuuljate tööhõive kohta. 

SM, Tallinna LV, 

EVL, EKL, EPI Koda 

2. Toetustega ei ole kursis ei kuul-
mispuudega inimesed ega töö-
andjad. 

On olemas sotsiaalmaksu soo-
dustus tööandjatele, kui võetak-
se tööle töövõimetusega isik, 
samuti on olemas toetused kuul-
mispuudega inimesele, aga tead-
likkus nende osas on madal. 

Teavitada tööandjaid ja kuulmispuu-
dega inimesi olemasolevatest võima-
lustest töö ja koolituse vallas. 

  

SM, Tallinna LV, 
Tööturuamet, 

Tööandjate Kesk-
liit, EVL, EKL,  

EPI Koda 

3. Riik maksab sotsiaalmaksu äri-
ühingu, mittetulundusühingu, 
sihtasutuse või füüsilisest isikust 
ettevõtja töötaja eest, kes saab 
töövõimetuspensioni. Töövõime-
tuspensioni saava töötaja eest 
maksab riik sotsiaalmaksu sot-
siaalmaksuseaduse § 2 nimeta-
tud kuumääralt (2011. aastal 
278,02 eurolt). 

Tasu osalt, mis ületab kuumäära, 
maksab sotsiaalmaksu äriühing, 
mittetulundusühing, sihtasutus 

või füüsilisest isikust ettevõtja
4
. 

Toetused ja soodustused ei ole 
märkimisväärsed ega motiveeri 
tööandjat puudega inimest tööle 
võtma. Sotsiaalmaksu soodustus 
peaks olema oluliselt suurem, et 
motiveerida tööandjaid otsusta-
ma puudega inimese kasuks. 

Tööandjate huvitatuse tõstmine kuul-
mispuudega (igasuguse puudega) ini-
mese töölevõtmisel peaks olema taga-
tud erinevate piisavate maksusoodus-
tustega. 

  

SM, Justiitsminis-
teerium, EPI Koda 
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1. -

 

2.  

3. - -  

4. 

 

 -

 

4. Kompensatsioon kuulmisabiva-
hendite jaoks: 

tööealistele isikutele, kellel on 
kuulmislangus alates 30 dB – 90%, 
kuid kompensatsioon ei ületa 
287,6 €; vanaduspensioniealistele 
isikutele –  90 %, kuid kompensat-

sioon ei ületa 223,69 € 
5
. 

Kuulmisabivahendid on võrreldes 
sissetulekuga kallid, praegune 
kompensatsioon ei ole piisav. 
Kuulmisabivahend on vaegkuulja-
le toimetulekuks väga oluline. 

Suurendada abivahendite
(kuuldeaparaadid) toetust 90 %-ni 
kuulmisabivahendi hinnast ka tööea-
liste inimeste puhul sõltumata abiva-
hendi hinnast. See võimaldaks soeta-
da kuuldeaparaate, mis tagavad hak-
kamasaamise kuuljate keskkonnas. 

Muudest abivahenditest vajatakse 
eelkõige spetsiaalset uksekella, ära-
tuskella ning suitsuandurit. 

  

SM, EVL, EKL,  
EPI Koda 

5. Neil, kes ei ole ametlikult töötud 
või FIEd ja kel pole võimalik oma 
sissetuleku juures koolituste eest 
maksta, on raske saada koolitus-
toetust või tasuta koolitust, aga 
nad võivad siiski vajada täiend-
koolitust või uut eriala. 

Täiendkoolitustoetus määrata ka 
mittetöötavatele inimestele. 

SM, EVL, EKL,  
EPI Koda 

6. Puudub võimalus saada puude-
spetsiifilist abi töölesaamiseks, 
täiendkoolituseks ja olmeproblee-
mide lahendamiseks. 

EKL ja EVL suuremates piirkondlikes 
organisatsioonides (Tallinn, Pärnu, 
Tartu jt) luua sotsiaalnõustaja ameti-
koht. 

SM, Tallinna LV, 
Tartu LV,  
Pärnu LV 

 

7. Igale kutse- ja kõrgkoolis õppijale 
ei suudeta veel alati tagada viipe-
keele tõlgi teenust tõlkide vähe-
suse tõttu. 

Tagada viipekeeletõlgi või kirjutustõlgi 
kasutamise võimalus kõigile kutse- või 
kõrgkoolis õppivatele kurtidele ja 
vaegkuuljatele. 

SM, HTM 

8. Viipekeele tõlketeenuse kättesaa-
davus on maapiirkondades väga 
keeruline, tõlke on vähe ning 
omavalitsustel puudub vajalik 
ressurss teenuse pakkumiseks. 

Maal elavate kurtide parema toimetu-
leku soodustamiseks korraldada KOV 
sotsiaaltöötajatele viipekeele kursusi 
suhtlustasandil. 

 Lahendajad tead-
mata 

9. Hooldekodudes elavatel kurtidel 
on vähe võimalusi viipekeeles 
suhelda. 

Kurdid ja viipekeelsed hooldekodude 
patsiendid vaja koondada keskustesse 
Tallinnas, Tartus, Pärnus 

SM, EPI Koda, 

EKL 

http://www.ensib.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele/
https://www.riigiteataja.ee/akt/13011087/htmllisa/13011398
https://www.riigiteataja.ee/akt/13011087/htmllisa/13011398
http://www.emta.ee/index.php?id=14301&highlight=,t%C3%B6%C3%B6v%C3%B5imetuspension
http://www.emta.ee/index.php?id=14301&highlight=,t%C3%B6%C3%B6v%C3%B5imetuspension
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1. Tegevus ja koostöö 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

V  Kuulmispuudega inimeste organisatsioonide areng 

  Probleemid Ettepanekud Lahendajad 

1. Koostöö kuulmispuudega inimeste 
organisatsioonide ja ametiasutuste 
vahel vajab paremat koordineeri-
mist.  
Organisatsioonide tegevus põhineb  
suures osas vabatahtlikul tööl, sa-
mas on oluline puudespetsiifiliste 
teemadega pidev tegelemine ja 
vastavate arendusprotsesside juhti-
mine.   
Erinevate ühingute ja tegevustega 
on seotud ühed ja samad aktiivsed 
inimesed, kes on ülekoormatud. 

Kuulmispuudega inimeste organisat-
sioonide koostöökoda jätkab oma te-
gevust. Järgmise programmi koosta-
mine toimub 2015. aastal.  

Koostöökoja edasine tegevus finant-
seeritakse ühiselt, käesoleva program-
mi koostamise koordinaator ja tehnili-
ne teenindaja on EKLVL, edaspidi kok-
kuleppeliselt ükskõik milline koostöö-
koja liikmesorganisatsioon. 

Koostöökoda, 
organisatsioo-
nid, EPIKoda 

2. Puudub otsene mehhanism kuul-
misrehabilitatsiooni programmis 
välja toodud probleemkohtade  
lahendamiseks ja järelvalveks. 

Koostöökoja tegevus tuleb muuta re-
gulaarseks, programmi ülevaatekoos-
olekud vähemalt kord aastas. 

Koostöökoda, 
organisatsioonid 
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2. Organisatsioonide finantseerimine 

 

  

  

  

  

 

 

 

3. Info ja kommunikatsioon 

 

  

 

 -  

  

   

 

  Probleemid Ettepanekud Lahendajad 

1. Jagatav info ei jõua kuulmispuu-
dega tarbijani. 
Telekanalite uudiste- ja päeva-
kajasaated enamasti subtiitrite-
ta. 

 Aktuaalsemad info-, poliitika- ja kul-
tuurisaated tuleb varustada subtiitri-
tega. Subtiitrite lisamise süsteemi loo-
mine olulisematele  saadetele 
(uudised, poliitika, kultuur jt). 

ETV jt telekanalid, 
Organisatsioonid 
koostöös eri amet-
kondadega 

2. Tõlketeenuse tellimiseks pole 
rahalisi vahendeid või on seda 
eraldi taotleda võimatu.  

Leida võimalusi tõlketeenuse finant-
seerimiseks koostöökoja projekti raa-
mes. Luua spetsiaalne tugifond. 

Organisatsioonid  

  Probleemid Ettepanekud Lahendajad 

1. Finantseerimine on projektipõ-
hine, seega ebastabiilne ja 
kaootiline.  
Ei ole piisavalt vahendeid orga-
nisatsioonide stabiilseks tege-
vuseks ja arenguks ning kõigi 
vajalike tugistruktuuride ülalpi-
damiseks, nt raamatupidaja jt. 

 

Suurendada HMN rahadest makstavat 
summat puuetega inimeste organisat-
sioonide ülalpidamiskulude katmiseks. 

Koostada projekte konkreetsete vald-
kondade ja tegevuste lõikes. 

  

HMN, organisat-
sioonid 

2. Kinnisvara investeeringuteks 
(ühingute ruumideks) on raske 
leida rahalisi vahendeid. 

Toetada EKL maja projekti, kindlusta-
da ühingutele ruumid suuremates kes-
kustes Tartus, Pärnus  

HMN, EKL, organi-
satsioonid 



 

27 

Lisa 1 Kasutatud lühendid 

EKI  Eesti Keele Instituut 

EKL  Eesti Kurtide Liit 

EKLVL  Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liit 

EKNO  Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon 

EPI Fond Eesti Puuetega Inimeste Fond 

EPI Koda Eesti Puuetega Inimeste Koda 

EPKTL  Eesti Pimekurtide Tugiliit 

EVKTÜ Eesti Viipekeele Tõlkide Ühing 

EVL  Eesti Vaegkuuljate Liit 

HMMN Hasartmängumaksu Nõukogu 

HTM  Haridus- ja Teadusministeerium 

ILS  Eesti Implantaadilaste Selts 

KOV  Kohalikud omavalitsused 

KLÕPS Kuulmispuudega Laste Õpetajate Selts 

LV  Linnavalitsus 

RM  Rahandusministeerium 

SA TÜK KK SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kõrvakliiniku kuulmise ja kõnestamise osakond 

SM  Sotsiaalministeerium 

TÜ  Tartu Ülikool 

ÕNK  Õppenõustamiskeskus 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lisad 
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Lisa 2 Õpilaste andmed Tallinna Heleni ja Tartu Hiie Koolis 
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Lisa 3 Vastsündinute kuulmise sõeluuringu projektist 

 

 

  

  

  

 

 

  

-

-
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Lisa 4  Andmeid implanteeritute kohta 
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Kontaktandmed 

http://www.pimekurdid.ee/
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