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Liikumispuude tekkepõhjused

• Traumad: aju, kaela- ja selgroovigastused, 
amputatsioonid jm

• Haigused: insult, lihasehaigused, multipleksskleroos, 
liigesehaigused, Alzheimeri ja Parkinsoni tõbi jm

• Sünnitraumad: PCI (35% vaimse mahajäämusega), 
kaasasündinud puuded.

Kaasnevad funktsionaalsed piirangud, kõne- ja

koordinatsioonihäired, lihaste nõrkus, spastika.

Tekib vajadus liikumisabivahendite ja kohandatud 

keskkonna järele.



Liikumispuudega inimeste arv Eestis

Euroopas levinud statistika alusel on ühiskonnas umbes 10% 
inimestest puudega
      Rahvaarv 01.01.2009: 1 340 415
      SKA 01.01.2009:             118 365    inimesel on määratud puudeaste
Nendest ligikaudu pooled on  liikumispuudega 
 SKA 01.01.2009:      46 484 liikumispuudega inimest

       12 018 liitpuudega inimest  
Ratastooli kasutajaid on liikumispuudega inimeste hulgas
statistiliselt 5-10%, seega küüniks see arv Eestis 5000 inimeseni

SKA 01.01.2009:           917  liikumispuudega last (kuni 16.a)
          1085   liikumispuudega last (kuni 18.a)

Liikumispuudega inimesi vanuse järgi 01.01.2009:
  0 - 16   917
16 - 29   870
30 - 44 1655
45 - 62     9199
63+        33843



Puudeorganisatsioonid ja statistika

Organisatsioonidelt saadud andmetele ei saa statistikat 
rajada, sest

• organiseerunud on väike hulk liikumispuudega inimeste koguarvust;
• ühingutes on ka muude puuetega inimesi, puudeta pere- ja toetajaliikmed;
• ühel inimesel võib olla mitu puuet, ta võib liituda mitmesse erinevasse 

ühendusse;
• liikumispuudega inimesed on organiseerunud ka diagnoosipõhiselt – 

lihasehaigete selts, parkinsoniliit, reumaliit, sclerosis multiplexi ühing jt;

ELILi kuuluvate ühingutega liitumisel ei oma diagnoos tähtsus
(ELILi kuulub 26 ühendust üle Eesti, u 3500 inimest)



Murekohad

     Materiaalne toimetulek  (suured puudest tingitud lisakulud)  
     Ligipääsetavus

– füüsiline keskkond (k.a. kodukohandus)
– transport (kõige suurem kuluartikkel)
– informatsioon (arvuti + internet)

Teenused
– abivahendid
– rehabilitatsioon
– toetavad teenused (isiklik abistaja, hooldaja, tugiisik)

Taastusravi ja raviteenused
Haridus (k.a. kutse-, ümber- ja täiendõpe)
Tööhõive (tööturumeetmed kehtivad vaid siis, kui tööle saadakse
tööhõiveameti kaudu)



Rahakott. Töövõimetuspension

2009 SKA andmetel
4 715 kr keskmine vanaduspension 
Töövõimetuspension (keskmine 2796 kr)
01.01.09
   100% (töövõime kaotus) 3735 kr
     90% 3381 kr
     80% 2994 kr
     70% 2666 kr

 60% 2279 kr
 50% 1959 kr
 40% 1920 kr



Rahakott. Puudetoetus
Toetuste määrad 01.01.2009 (Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus):
§6   Puudega lapsed (kuni 16-aastaseks saamiseni):

  sügav ja raske puue   1260 kr   (315% sots/toetuse määrast)
  keskmine puue           1080 kr   (270% sots/toetuse määrast)

§7   Puudega tööealise inimese toetus                                      
       sügav puue                840 kr     2009 keskmine 660 kr
       raske puue                 560 kr                              528 kr
       keskmine puue          260 kr                               386 kr

§7   Puudega vanaduspensioniealise inimese toetus           
       sügav puue 640 kr   (160% sots/toetuse määrast)
       raske puue 420 kr    (105% sots/toetuse määrast)
       keskmine puue 200 kr    (  50% sots/toetuse määrast)

2010.a jätkub toetuste maksmine samade määrade alusel, eakaid 
KOVidele üle ei anta



Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

Muutused seaduses viimasel paaril aastal:
§2   ei määrata enam tähtajatut puude raskusastet 

    - lapsed – 6 kuud, 1, 2, 3 aastat
    - tööealised ja vanaduspensionärid - 6 kuud 1, 2, 3, 5 aastat 

§4   Lisandusid toetuste uued liigid:
    - puudega tööealise inimese toetus
    - puudega vanaduspensioniealise inimese toetus 

          - töötamistoetus  
§8  Laste hooldajatoetus anti 01.03.2009.a üle KOVidele. Probleem: töötamise keeld vanemale, 

kes seda taotleb.  
§10 Töötamistoetust makstakse 16-aastasele ja vanemale (ka pensioniealistele, vanusepiirang 

puudub) töötavale puudega inimesele, kellel on puudest tingituna tööga seotud lisakulutusi, 
4000 kr kolme aasta jooksul.

§18 Kaotati toetuste väljamaksmisel seni kehtinud ülempiir - 2-kordne sots/toetuse määr,      mis 
oli 800 kr.

01.10.2008 määratakse tööealistele puudeaste uue metoodika (uus 
arstliku ekspertiisi taotluse vorm) alusel – põhirõhk on terviseseisundil ja
puudest tingitud lisakuludel. 



Puudest tingitud lisakulud
Näide 1: isikliku abistaja teenus

Töötav ja õppiv, ühiskondlikult aktiivne ratastooli kasutav isik:  
Liikumine
• Ratastoolis – ruumides iseseisvalt. Tänaval ja ühiskondlikes ruumides 

ainult kõrvalabiga (kodunt väljapääsemisel trepp, tänavatel äärekivid, 
kõrged pandused ruumides, käte nõrkuse tõttu ei jaksa pikki 
vahemaid isegi siledal tasapinnal läbida).

• Transport – linnadevahelises ühistranspordis (elu- ja töökoht on 
erinevates omavalitsustes) kasutab sületeenust. Kasutab seda tööle 
ja kooli minnes (kui isiklik abistaja kaasa sõidab, ostab topelt pileti). 

• Kommentaar: invatranspordi teenus on olemas ainult Tallinnas, 
Tartus ja Pärnus. Tallinnas saavad 12 liikumispuudega inimest tööl 
käimiseks kasutada spetsiaaltransporti, mille eest tasuvad kuupileti 
hinna. Lisaks saab linna poolt 8 pooletunnist sõitu taksobussi 
taksokaardiga, millest omaosalus on 1.50 km

Töötamine – töökohas loodud kohandused (tööruumidesse jõudes tuleb 
iseseisvalt toime).



Isikliku abistaja teenus
Õppimine – loengutes, raamatukogudes, seminaridel osalemine ainult 

kõrvalabiga. Konspekteerimiseks ostetud sülearvuti, kuna pikalt kirjutada ei 
saa (sundasendis käte suremine).

Ühiskondlik tegevus – puuetega inimeste tegevustes osaledes vajab 
kõrvalabi väga harva, kuna need on üldjuhul kohandatud ruumides. Teistes 
tegevustes osalemine kõrvalabiga ligipääsmatu keskkonna tõttu.

Asjaajamine – suhtlemine kohaliku omavalitsusega, juuksur, pere- ja 
hambaarst, pank, post, jms toimub ainult kõrvalabiga keskkonna 
kohandamatuse tõttu.

Taastusravi – ravivõimlemises ja massaažis käimine kõrvalabiga.
Vaba aeg/meelelahutus – sugulaste, sõprade külastamine, teater, kino, lihtsalt 

õues viibimine jms ainult kõrvalabiga.
• Kommentaar: isikliku abistaja teenust pakuvad ka vaid jõukamad 

omavalitsused ja seda maksimaalselt 40 tundi kuus. Antud isiku puhul on 
miinimum vajadus 120 tundi kuus, õnneks saavad tudengid õppimiseks lisa 
40 tundi ELILi kaudu.



Näide 2: hooldajavajadus
Töötav ja õppiv, ühiskondlikult aktiivne ratastooli kasutav isik:

• Riietumine – saab hakkama iseseisvalt, kuid kapist, riiulilt, nagist tuleb 
riided kätte ulatada. 

• Söömine – iseseisvalt, kuid nõusid ise kapist kätte ei saa.
• Hügieenitoimingud – pesemine ja tualeti kasutamine ainult kõrvalabiga.
• Voodist ratastooli ja tagasi saab iseseisvalt.
• Kodutööd – valmistab perele toidu, kuid vajab abi asjade kätte ulatamisel ja 

näiteks kartulitelt vee valamisel (kuna puudub tasakaal, ei saa kahte kätt 
korraga õhus hoida). Nõud peseb ja kuivatab, kuid vajab abi kappidesse 
panekul. Triigib ja paneb pesu kuivama. Aknaid, armatuure pesema ei ulatu. 
Tolmuimejaga töötamine ja põrandate pesemine ei ole võimalik tasakaalu 
puudumise tõttu.   

• Kommentaar: tegelikus elus saavad nii suure abivajaduse korral suure 
koormuse pereliikmed, sest vajalik on 24-tunnine kõrvalabi, aga pereliiget 
omavalitsus hooldajaks ei vormista.



Tööturuteenuste ja –toetuste seadus

• Rakendub, 
- kui isik (ka puudega isik) on olnud töötuna arvel 12 kuud;
- 16-24-aastane töötu, kes on olnud töötu järjest üle 6 kuu 

ja ei ole tööd leidnud.  
• Tööandja saab palgatoetust:
- 6 kuud 50% töötaja palgast, kuid mitte üle palga 

alammäära 4350 kr (tähtajalise töölepingu puhul);
-   12 kuud tähtajatu töölepingu korral, maksmise 

tingimused samad.
• Tööandja saab tööruumide ja -vahendite kohandamise 

toetust (50% maksumusest, kuid mitte rohkem 
kehtestatud ülemmäärast)



Töölepinguseaduse eelnõu

Taheti jätta töötavad töövõimetus-

pensionärid ilma 7-päevasest lisapuhkusest, 

mida näeb ette Puhkuseseaduse §9. 

Äge organisatsioonide protest jättis 

muudatuse eelnõusse sisse viimata.



Puudega inimene ja haridus

Seaduslik raamistik

• Eesti Vabariigi haridusseadus
• Põhikooli ja gümnaasiumiseadus
• Kutseõppeasutuse seadus (HTM ministri määrus nr 25 

Erivajadustega isikute kutseõppeasutuses õppimise 
tingimused ja kord) 

• Ülikooliseadus
• Õppetoetuste ja õppelaenu seadus



Haridusprobleemid perede vaatevinklist

Takistused tavakoolis käimisel:

• Õpetajal puudub vastav kompetents

• Ligipääsetavuse probleemid, puudub transport 

• Teiste laste negatiivne suhtumine

• Puudub abiõpetaja

• Puuduvad kohandatud õppematerjalid

• Puudub individuaalne õppekava

• Tõrjuva suhtumise tunnetamine personali poolt



Probleemid elukutse omandamisel

Probleemid elukutse omandamisel ja ümberõppel:

• Õppeasutuse füüsiline keskkond pole kohandatud
• Õppejõud/koolitajad ei oska arvestada erivajadustega
• Erivajadustesse suhtutakse tõrjuvalt
• Kursused on kallid
• Sobivate erialade valik on väike
• Autokoolidel puuduvad õppeks kohandatud sõidukid
• Puudub motivatsioon edasi õppida
• Puuduvad paindlikud õppeprogrammid
 



Haridusprobleemid 

Liikumispuudega inimesed peavad oluliseks:

• Õpetajate/koolitajate erivajaduste-alast koolitust
• Õpikeskkonna muutmist ligipääsetavaks

• Invatranspordi olemasolu

• Isikliku abistaja teenuse piisavat riiklikku 
rahastamist

• Täiendavate õppematerjalide olemasolu 



Keskkond liikumisvabaks!

• puuduvad karestatud kaldteed (pandused) 
käsipuudega; karestamata kaldteed vihma ja 
lumega libedad; sisenemisala katusega katmata

• lävepakud kõrged, välistavad elektrilise ratastooli 
kasutamise

• välistrepiastmed järsud, puuduvad käsipuud
• puuduvad viidad ratastoolidele mõeldud 

sissepääsudele ja liikumisteedele
• puuduvad automaatselt (fotosilmaga) avanevad 

uksed nii sees kui väljas



Keskkond liikumisvabaks!

• ruumides puuduvad liftid, trepitõstukid, pandused, 
treppidel käsipuud;

• ruumides puuduvad libisemiskindlad katted põrandal, 
pandustel ja treppidel;

• puuduvad madalamal kõrgusel uksekellad ja lülitid;
• ruumides pole arvestatud ratastoolikasutajale piisava 

liikumisteega;
• invatualettide vähesus või puudumine. Kraanikausid, 

kätekuivatid, peeglid ebasobival kõrgusel;
• spetsiaalselt ehitatud munitsipaalkorterite vähesus 

ratastooli kasutavatele inimestele; 



Keskkond liikumisvabaks!

• teedel kõrged kõnnitee servad, puuduvad peale- 
ja mahasõidud;

• teede ja kõnniteede üldine halb olukord;
• samal põhjusel ohtlik ristmikke ületada, 

ohutussaartel puuduvad peale- ja mahasõidud;
• jalakäijate tunnelites pandused puuduvad või on 

ratastoolikasutajale ebasobivad;
• puudub märgistus, mis hoiataks liikumispuudega 

inimest avalikes kohtades ehituslikest takistustest 
ja muudest ohtudest. Hoiatav teave 
ratastoolikasutaja jaoks liiga kõrgel;

• invaparkimiskohtade puudumine



Seadusandlus

EHITUSSEADUS (01.01.2003) Kui ehitise kasutamise otstarve 
seda eeldab, peavad ehitis ja selle üldkasutatavad osad ning 
ruumid või alad olema ligipääsetavad ja kasutatavad liikumis-, 
nägemis- ja kuulmispuudega inimestele.

Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega
inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks 
üldkasutatavates ehitistes -  RTL, 24.12.2002, 145, 2120 
Ehitusseaduse täielik rakendumine – ei nõua täiendavaid 
riigipoolseid rahalisi ressursse

ELILi ettepanek: kasutusluba ehitisele mitte anda, kui 
invanõuded on täitmata



Seadusandlus

LIIKLUSSEADUS (14.12.2000) RT I 2001,3,6
§ 53. Liikumispuudega inimeste liiklemise ja neid
teenindavate sõidukite parkimise korraldamine

(1) Liikumispuudega või pimedate inimeste liiklemist ja 
neid teenindavate sõidukite parkimist ning 
liikumispuudega inimeste juhitavate sõidukite parkimist 
korraldab kohalik omavalitsus.
(2) Liikumispuudega juht võib tema kasutuses olevat 
sõidukit käesoleva seaduse lisa 2 kohase parkimiskaardi 
olemasolul parkida avalikes tasulistes parkimiskohtades 
tasuta.

Parkimiskaart on seotud inimese, mitte autoga



Seadusandlus

ÜHISTRANSPORDISEADUS ( RT I 2000, 10, 58)

§ 27 Tasuta sõit riigisisesel liinil (kaasa arvatud kommertsliin), raudtee-, 
maantee- ja veeliikluses:
puudega lapsed, sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud ning 
sügava või raske nägemispuudega isiku saatja või nägemispuudega 
isikut saatev juhtkoer; 
Puudub tasuta sõidu võimalus liikumispuudega inimese saatjal 

§ 29  Sõidusoodustus kuni 50% pileti täishinnast - avalikul liiniveol 
maantee- ja veeliikluses ning raudteeliikluses linnasisesel või muul 
riigisisesel rongiliinil, kui sõitja sõidu lähte- ja sihtpunkt asuvad ühe linna piires.
Sügava puudega isiku saatja, puudega lapse saatja. 

Sõidusoodustuse määrab: teeliikluses valla- ja linnavolikogu valla- 
või linnaliinile ning maavanem maakonnaliinile.



Ühistranspordiseadus

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium valmistab ette 
ühistranspordi seaduse muudatust, mis jätab eelkooli-
ealised lapsed ja puudega inimesed ilma automaatsest
tasuta sõidu õigusest. Sel juhul tuleb hüvitisi eraldi 
taotlema hakata.

Tasuta sõiduõigus on:
• eelkooliealistel lastel
• puudega lastel
• sügava puudega 16-aastastel ja vanematel inimestel
• sügava või raske nägemispuudega inimeste saatjatel ja 

pimedate juhtkoertel



Euroopa Liidu direktiiv 2001/85/EC

ELi direktiiv busside ning väikebusside kohta 

(Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2001/85/EC)
• Kõik linnapiirkonna transpordiks ehitatud ning ostetud 

bussid peavad olema täielikult ligipääsetavad puuetega 
inimestele

• ELi liikmesriikidele 2003.a. augustist ning liituvatele 
riikidele 2004.a. maikuust (Eesti on EL liige alates 
01.05.2004)

ELILi kokkulepe Tallinna Autobussijaamas: turvatöötajad 

osutavad tasuta nn sületeenust. 



Võlusõna - sotsiaaltöötaja

Sotsiaalhoolekande seadus (01.01.2005)
§ 11. Sotsiaalnõustamine 

(1) Sotsiaalnõustamine - vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike 
huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide 
lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks. 

§ 14. Eluasemeteenused
(2) Isikuid, kellel on raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, 
abistab valla- või linnavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

§ 26. Puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne
(4) korraldab invatransporti
(5) tagab juurdepääsu üldkasutatavatesse hoonetesse
(6) määrab vajadusel tugiisiku või isikliku abistaja
(7) määrab hoolduse



                Tänan kaasa mõtlemast!

Liikumispuudega inimesed jäävad 
lootma heale koostööle!
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