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Ikka ajaloostIkka ajaloost

● 20-ndad – USA-s ja Lääne-Euroopas esimesed laiemad 20-ndad – USA-s ja Lääne-Euroopas esimesed laiemad 
programmid sõjaveteranide tagasitoomiseks ühiskondaprogrammid sõjaveteranide tagasitoomiseks ühiskonda

● 1935 - suur puuetega inimeste istumisstreik New Yorkis, 1935 - suur puuetega inimeste istumisstreik New Yorkis, 
tagajärjeks on töölevõttu välistava märke kaotamine tagajärjeks on töölevõttu välistava märke kaotamine 
lastehalvatuse või CP-ga inimeste andmetestlastehalvatuse või CP-ga inimeste andmetest

● 1944 - Inglismaa kehtestab tööhõivekvoodid1944 - Inglismaa kehtestab tööhõivekvoodid

● 1995 - Inglismaal kaotatakse kvoodisüsteem kui oma aja 1995 - Inglismaal kaotatakse kvoodisüsteem kui oma aja 
äraelanud mehhanismäraelanud mehhanism

● Sajandivahetus – Euroopas massiivsed võrdõiguslikkust Sajandivahetus – Euroopas massiivsed võrdõiguslikkust 
tagavad seadusandlikud initsiatiividtagavad seadusandlikud initsiatiivid



EestiEesti
● Varajane start erikoolide ja EW seaduste näol oli Varajane start erikoolide ja EW seaduste näol oli 

päris hea päris hea 
● NL ajal oli lugu kehv – 87. aasta andmetel oli NL ajal oli lugu kehv – 87. aasta andmetel oli 

registreeritud grupiinvaliidide keskmine tööhõive registreeritud grupiinvaliidide keskmine tööhõive 
ca 30% (sh I grupil 16%)ca 30% (sh I grupil 16%)

● EV algaastad – kõige hullem seis. Üldine EV algaastad – kõige hullem seis. Üldine 
tööhõive oli 10-15%, lapseeas puude omandanute tööhõive oli 10-15%, lapseeas puude omandanute 
seas aga vaid paar protsenti (Kikkas 1994).seas aga vaid paar protsenti (Kikkas 1994).

● 2002 – töötas 25% puuete või krooniliste 2002 – töötas 25% puuete või krooniliste 
haigustega inimestest (Tööturuamet).  Olukord oli haigustega inimestest (Tööturuamet).  Olukord oli 
vähehaaval paranemas. Siis tuli aga masu...vähehaaval paranemas. Siis tuli aga masu...



““No mida...?”No mida...?”

● Miks peaks puudega inimestele mingit erirežiimi Miks peaks puudega inimestele mingit erirežiimi 
tekitama? tekitama? 

● Tegelikult tuleks läheneda kõigile töötuile sama Tegelikult tuleks läheneda kõigile töötuile sama 
matemaatikaga, mida nägime 1. loengusmatemaatikaga, mida nägime 1. loengus

● Käesoleval juhul lisandub mitu tööandja jaoks Käesoleval juhul lisandub mitu tööandja jaoks 
tegelikult positiivset faktorit...tegelikult positiivset faktorit...



““Kui elu annab sinul sidrun, Kui elu annab sinul sidrun, 
teeb limonaad!”teeb limonaad!”

– Väga tihti motiveeritumad kui “terved inimesed”Väga tihti motiveeritumad kui “terved inimesed”

– ““S...ast saia” tegemise oskus on märksa rohkem S...ast saia” tegemise oskus on märksa rohkem 
levinud – elu õpetab. Seda oskust saab ilusti kasutada levinud – elu õpetab. Seda oskust saab ilusti kasutada 
uute töö- ja ärilahenduste genereerimisel!uute töö- ja ärilahenduste genereerimisel!

– Vähem tõenäoline on pohmas peaga töölelaekumineVähem tõenäoline on pohmas peaga töölelaekumine

– Paradoksaalne, aga nendega juhtub vähem õnnetusi Paradoksaalne, aga nendega juhtub vähem õnnetusi 
(vt ka eelmine punkt)(vt ka eelmine punkt)

– Esindavad üha kasvavat turuosa (rahvastik vananeb)Esindavad üha kasvavat turuosa (rahvastik vananeb)

– Kasutajasõbralikkuse indikaator (tooted, ruumid jne)Kasutajasõbralikkuse indikaator (tooted, ruumid jne)

– Positiivse imago käepärane allikas Positiivse imago käepärane allikas 



Tööturg muutubTööturg muutub

● USA Tööjõustatistika Büroo prognoos “Job USA Tööjõustatistika Büroo prognoos “Job 
Outlook in Brief” 1992. 12 peamist klastrit  (vt Outlook in Brief” 1992. 12 peamist klastrit  (vt 
järgmine slaid)järgmine slaid)

● Hilisemad prognoosid on juba olnud veidi Hilisemad prognoosid on juba olnud veidi 
erinevad!erinevad!



● Ametnikud, administraatorid, managerid    Ametnikud, administraatorid, managerid    ++/+ R++/+ R
● SpetsialistidSpetsialistid ++++
● Tehnikud ja tugiteenuste osutajadTehnikud ja tugiteenuste osutajad + R+ R
● Turundajad ja müügimehed-naisedTurundajad ja müügimehed-naised + R+ R
● Bürootöötajad, kontori-tugiteenuste osutajadBürootöötajad, kontori-tugiteenuste osutajad ++
● TeenindajadTeenindajad ++/- R++/- R
● Põllundus, metsandus, kalandusPõllundus, metsandus, kalandus ++
● Mehaanikud, paigaldajad, remondimehedMehaanikud, paigaldajad, remondimehed ++/-++/-
● EhitajadEhitajad +/-+/-
● TööstustöölisedTööstustöölised +/-+/-
● TransporditöötajadTransporditöötajad ++
● Käitlejad, abitöötajad, lihttöölisedKäitlejad, abitöötajad, lihttöölised +/-+/-



Rõhuasetuste muutus tööprotsessis Rõhuasetuste muutus tööprotsessis 
(Paul Redmond)(Paul Redmond)

● TraditsioonilineTraditsiooniline

– SelgusSelgus

– TööandjaTööandja

– Tööülesanne (Tööülesanne (jobjob))

– KarjäärKarjäär

– EdutamineEdutamine

– KraadiõpeKraadiõpe

● TulevikTulevik

– Hägusus, mitmekesisusHägusus, mitmekesisus

– KlientKlient

– Väärtuse lisamineVäärtuse lisamine

– PortfolioPortfolio

– Isiksuse arengIsiksuse areng

– Elukestev õpeElukestev õpe



Tulevik: hea töökoht vs McJobTulevik: hea töökoht vs McJob

● Märksõna: paindlikkusMärksõna: paindlikkus

● Töökohal püsimise aeg lüheneb?Töökohal püsimise aeg lüheneb?

● Eelis: korralik baasharidus + kohanemisvõimeEelis: korralik baasharidus + kohanemisvõime

● McJob - ???McJob - ???
● Douglas Couplandi järgi "madala palga, prestiiži ja inim- Douglas Couplandi järgi "madala palga, prestiiži ja inim- 

väärikusega ning ilma tulevikuväljavaateta töö teenindus-väärikusega ning ilma tulevikuväljavaateta töö teenindus-
sfääris".sfääris".

● NB! Puudega inimesele on eriti ohtlik. Samas NB! Puudega inimesele on eriti ohtlik. Samas 
võiks ka sellisel tööl olevaid “terveid” inimesi võiks ka sellisel tööl olevaid “terveid” inimesi 
vaadelda paljus sarnaselt puuetega inimestegavaadelda paljus sarnaselt puuetega inimestega



Käimine vs tegemineKäimine vs tegemine

● Tööpõhised ametid (Tööpõhised ametid (labour-basedlabour-based))

● Oskuspõhised ametid (Oskuspõhised ametid (skill-basedskill-based))

● Teadmuspõhised ametid (Teadmuspõhised ametid (knowledge-basedknowledge-based))

● Tööl käimine ==>  Töö tegemineTööl käimine ==>  Töö tegemine



OhtudestOhtudest

● Suurem vabadus   - palju suurem vastutustunneSuurem vabadus   - palju suurem vastutustunne

● Lühem kestus - suurem intensiivsus ja stressLühem kestus - suurem intensiivsus ja stress

● NB! Oht kaotada piir töö- ja puhkeaja vahel!NB! Oht kaotada piir töö- ja puhkeaja vahel!
Tagajärg – läbipõlemine!Tagajärg – läbipõlemine!

● Puudega inimesel on veel rida eririske – vahel Puudega inimesel on veel rida eririske – vahel 
võib ka enese tõestamine halvasti lõppedavõib ka enese tõestamine halvasti lõppeda



Tööturuteenustest EestisTööturuteenustest Eestis

● a) kõigile (mitte üksnes puuetega inimestele):a) kõigile (mitte üksnes puuetega inimestele):
– Tööpraktika – (kasvav) stipendium + juhendamistasu, Tööpraktika – (kasvav) stipendium + juhendamistasu, 

otsene ettevalmistus “päris” tööks. Kuni 4 kuud, otsene ettevalmistus “päris” tööks. Kuni 4 kuud, 
mitmed “päristöötaja” sotsiaalsed garantiidmitmed “päristöötaja” sotsiaalsed garantiid

– Tööharjutus – lühemaajaline (kuni 3 kuud) esmahar-Tööharjutus – lühemaajaline (kuni 3 kuud) esmahar-
jumine tööga pikaajalise töötuse puhul või varasema jumine tööga pikaajalise töötuse puhul või varasema 
kogemuse puudumise korralkogemuse puudumise korral



● Toetusmehhanism akendub, Toetusmehhanism akendub, 
– kui isik (ka puudega isik) on olnud töötuna arvel kui isik (ka puudega isik) on olnud töötuna arvel 

12 kuud12 kuud

– kui 16-24-aastane töötu, kes on olnud töötu järjest kui 16-24-aastane töötu, kes on olnud töötu järjest 
üle 6 kuu, ei ole tööd leidnudüle 6 kuu, ei ole tööd leidnud

● Tööandja saab palgatoetustTööandja saab palgatoetust
– 6 kuud 50% töötaja palgast, kuid mitte üle palga 6 kuud 50% töötaja palgast, kuid mitte üle palga 

alammäära 4350 kr (tähtajalise töölepingu alammäära 4350 kr (tähtajalise töölepingu 
puhul)puhul)

– 12 kuud tähtajatu töölepingu korral, maksmise 12 kuud tähtajatu töölepingu korral, maksmise 
tingimused samadtingimused samad

● Tööandja saab tööruumide ja -vahendite Tööandja saab tööruumide ja -vahendite 
kohandamise toetust (50% maksumusest, kuid kohandamise toetust (50% maksumusest, kuid 
mitte rohkem kehtestatud ülemmäärast)mitte rohkem kehtestatud ülemmäärast)

●



......

● b) puuetega inimestele:b) puuetega inimestele:
– Ruumide ja töövahendite kohandamine. Tööandjale Ruumide ja töövahendite kohandamine. Tööandjale 

kompenseeritakse kuni 50% maksumusest kuni kompenseeritakse kuni 50% maksumusest kuni 
teatava ülempiiriniteatava ülempiirini

– Hädavajaliku erivahendi kasutadaandmine. Peab Hädavajaliku erivahendi kasutadaandmine. Peab 
olema tegu spetsiifilise vahendiga (ntx arvuti ei sobi), olema tegu spetsiifilise vahendiga (ntx arvuti ei sobi), 
milleta inimene töös osaleda ei saaksmilleta inimene töös osaleda ei saaks

– Tõlke- ja vahendusteenus tööintervjuul (NB! Ei taga Tõlke- ja vahendusteenus tööintervjuul (NB! Ei taga 
töökoha saamist, kuid annab võrdsemad võimalused)töökoha saamist, kuid annab võrdsemad võimalused)

– Tugiisikuteenus kuni 1 aasta jooksulTugiisikuteenus kuni 1 aasta jooksul



Veel meetmeid EuroopastVeel meetmeid Euroopast

● Prantsusmaa: tööturule naasmise leping (kolme-Prantsusmaa: tööturule naasmise leping (kolme-
poolne: inimene, tööandja, riik), kohandusgrantid poolne: inimene, tööandja, riik), kohandusgrantid 
80% ulatuses80% ulatuses

● Saksamaa: kutserehabilitatsioonikeskuste (BBF) Saksamaa: kutserehabilitatsioonikeskuste (BBF) 
võrgustikvõrgustik

● Holland: kaitstud ja toetatud töökohadHolland: kaitstud ja toetatud töökohad
● Inglismaa: transpordikompensatsioon – kõige Inglismaa: transpordikompensatsioon – kõige 

odavama sobiva liiklusvahendi kasutamiseksodavama sobiva liiklusvahendi kasutamiseks
● KÕIKI ON RAKENDATUD KA EESTISKÕIKI ON RAKENDATUD KA EESTIS



Mõned EL õigusaktidMõned EL õigusaktid

– Euroopa töötajate sotsiaalsete põhiõiguste harta (1989)Euroopa töötajate sotsiaalsete põhiõiguste harta (1989)

– EL sotsiaalpoliitika valge raamat (1994)EL sotsiaalpoliitika valge raamat (1994)

– EL Nõukogu resolutsioon puuetega inimestele võrdsete EL Nõukogu resolutsioon puuetega inimestele võrdsete 
võimaluste loomise kohta (1996)võimaluste loomise kohta (1996)

– Amsterdami leping (jõustunud 1999)Amsterdami leping (jõustunud 1999)

– Euroopa sotsiaalhartaEuroopa sotsiaalharta

– Põhiõiguste harta (2000)Põhiõiguste harta (2000)

– EL direktiiv 2000/78/EÜ võrdsest kohtlemisest tööl ja EL direktiiv 2000/78/EÜ võrdsest kohtlemisest tööl ja 
kutsetegevuseskutsetegevuses

– Lissaboni strateegia ja Euroopa sotsiaalagenda (2000)Lissaboni strateegia ja Euroopa sotsiaalagenda (2000)



Mõned Eesti õigusaktidMõned Eesti õigusaktid

● Üldine: EV PõhiseadusÜldine: EV Põhiseadus
● Haridus: Kutseõppeasutuse seadus, Haridus: Kutseõppeasutuse seadus, 

ülikooliseadus, täiskasvanute koolituse seadusülikooliseadus, täiskasvanute koolituse seadus
● Töö: Töölepinguseadus, sotsiaalhoolekande-Töö: Töölepinguseadus, sotsiaalhoolekande-

seadus, töötu sotsiaalse kaitse seadus jptseadus, töötu sotsiaalse kaitse seadus jpt
● Toetused: puuetega inimeste sotsiaaltoetuste Toetused: puuetega inimeste sotsiaaltoetuste 

seadus, riikliku pensionikindlustuse seadusseadus, riikliku pensionikindlustuse seadus
● Teenused: sotsiaalhoolekande seadusTeenused: sotsiaalhoolekande seadus



KokkuvõtteksKokkuvõtteks

● Pikka aega lasti kogu maailmas suurel Pikka aega lasti kogu maailmas suurel 
tööjõuressursil tuulde lennata; tihti “nähti tonte”tööjõuressursil tuulde lennata; tihti “nähti tonte”

● Tegelikult on siin mõistlik mõelda majandus-Tegelikult on siin mõistlik mõelda majandus-
likult, mitte tingimata altruistlik-sotsiaalseltlikult, mitte tingimata altruistlik-sotsiaalselt

● Tööprotsessid on muutumas ning seda üldjoontes Tööprotsessid on muutumas ning seda üldjoontes 
puuetega inimestele soodsas suunas. Tõsi, masu puuetega inimestele soodsas suunas. Tõsi, masu 
andis korraliku tagasilöögiandis korraliku tagasilöögi

● Eestis hakatakse viimaks natuke asjadele pihta Eestis hakatakse viimaks natuke asjadele pihta 
saama :)saama :)
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