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1. Eessõna
Käesolev brošüür on koostatud eesmärgiga valmistada ette
vabariiklik kuulmisnõustamisteenuse strateegiline plaan. Selleni
jõudmiseks püüdsime:





planeerimisprotsessi käigus leida ühist keelt, ühtset mõistetesüsteemi;
tuua välja vaegkuuljate kuulmispuudest tingitud probleeme,
otsida neile lahendusi;
määrata kuulmisnõustaja profiili;
kirjeldada kuulmisnõustamisega tegelevate isikute ja
organisatsioonide süsteemset koostööd, samuti omavalitsuste ja
kuulmisnõustajate partnersuhete väljatöötamist
Strateegilise arengukava koostamise tingis vajadus määratleda
kuulmisnõustamise olemus, eeldused ja tingimused selle
läbiviimiseks. Kava koostamise kaugemaks eesmärgiks on
kuulmisnõustamise süsteemi käivitamine kogu vabariigis.
Käesolevas raamatus määratletakse kuulmisnõustamise
tegevuste üldsuunad. Kitsamate eesmärkide elluviimiseks
töötatakse välja ja viiakse ellu rakendusprojektid.
Hetkeolukorrast ülevaate saamiseks uurisid raamatu autorid,
milline on vaegkuuljate olukord praegu, millised on
vajakajäämised
ja
mida
peaksid
kuulmisnõustajad,
vaegkuuljate esindusorganisatsioon ja kohalik omavalitsus
olukorra parendamiseks tegema.
Strateegia eri tahke arutati kahel suuremal koolitusel koos
vaegkuuljatega Toilas ja Pärnus ning ühel kuulmisnõustajate
koolitusel koos maakondlike kuulmisnõustajatega Tallinnas.
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Andmeid raamatu jaoks koguti küsitluse teel vaegkuuljatelt üle
Eesti ja kõikidelt kuulmiskeskustelt.
Kuulmisnõustamise raamatus antakse ülevaade sellest, mis on
kuulmispuue; kuidas suhelda inimesega, kes ei kuule hästi;
millised
on
kuulmisabivahendid
ja
kuidas
neid
soodustingimustel saada. Tutvustatakse, millistel tingimustel
saab taotleda puuet, töövõimetust ja erinevaid puuetega
inimeste sotsiaaltoetusi. Üks peatükk on pühendatud
kuulmisspetsialistidele
ja
nende
ametiülesannetele.
Kuulmisnõustaja ülesanded, kvalifi katsioon ja eetikakoodeks on
lahti mõtestatud mitme alapeatüki kaudu.
Eesti Vaegkuuljate Liit on viimastel aastatel kuulmisabi
osutajana teinud märkimisväärseid samme vaegkuuljate
olukorra parandamiseks. Raamatus antakse põgus ülevaade nii
rehabilitatsiooniteenustest, mida juba praegu osutatakse kui ka
uuenduslikust kuulmisrehabilitatsiooniprogrammist, mille Eesti
Vaegkuuljate Liit käivitab 2010. aasta sügisel.
Raamatu materjale valmistasid ette kuulmisnõustajad Eda
Põld, Katrin Lapina, Ene Oga, Kaia Sillaste ja Külliki Bode.
Konsultantideks olid Uno Taimla ja Andrus Helenurm. Tänan
kuulmisnõustajaid ja konsultante tehtud töö eest.
Tänuavaldused ka Oliver Vaidele Kõrva-nina-kurguhaiguste
Kliinikust audioloogia valdkonna tutvustamise eest. Rohked
tänud Johanna Jualale Soome Kuuloliitost, kes aitas kokku
panna kuulmisrehabilitatsiooniprogrammi. Loodan, et
raamatust on kasu paljudele inimestele, eelkõige muidugi
vaegkuuljatele endile.
Külliki Bode
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2. Mis on kuulmispuue
Kuulmispuue (ingl. k. "hearing impairment") – inimese
osaline või täielik võimetus tajuda helisid. Tinglikuks piiriks on
kuulmislävi 90 dB (tavakõne tugevus on 40-50 dB)
Wikipedia tõlgendab kuulmispuuet nii: see on
kuulmiskahjustusest tingitud hälve, mida pole võimalik
täielikult
kompenseerida
meditsiinilise
ja/või
meditsiinilistehnilise sekkumise ning abinõudega ja mis piirab
või välistab inimese eale, soole, sotsiaalsele ja kultuurilise
taustale normaalsete sotsiaalsete rollide täitmist. Kuulmispuude
funktsionaalsetest piiranguteks on helide eristamisraskused
(inimene ei suuda eristada talle vajalikku heli taustamürast).
Selline Wikipedia tõlgendus vastab tõele, kuid võib tunduda
liiga lakooniline. Kuulmispuuetel eristatakse erinevaid
raskusastmeid ning sobivad abivahendid ja ühiskonnas valitsev
mõistev suhtumine aitavad kuulmiskahjustusega inimestel siiski
sotsiaalsete rollide täitmisega (vaatamata oma puudele)
paremini toime tulla. Kuulmispuue on inimesel aga juba siis,
kui kuulmislangus on rohkem kui 25 dB, ning päriskuulmist ei
saa asendada täielikult ükski abivahend.
Maailmas on vähemalt 250 miljonit kuulmispuudega inimest,
kellest kaks kolmandikku elab arenguriikides. Ehkki
kuulmispuuded ilmnevad kõige enam vanuritel, täheldatakse
kuulmishäirete tekkimist üha noorematel inimestel. Ligi 90%
kuulmislangusega lapsi sünnib kuuljate vanemate peredes.
Eesti, olles jätkuvalt sotsiaalne arenguriik, ei ole oma
kuulmisabi poolest just heal järjel. Kuulmispuudega inimeste
6

arvukuse kasv näitab, et kuulmisabi tuleb muuta tõhusamaks ja
ühiskonnas tuleb sellesse rohkem resursse paigutada.
Meedikute hinnangul on kuulmispuudega inimesi 8-10%
elanikkonnast. Valdav osa nendest on pensionieas inimesed.
Eestis on kuulmispuudega 12000-15000 tööealist inimest, neist
750-1000 on kurdid ning ligikaudu 100 inimest kannab
sisekõrva implantaati.

2.1 Kuidas kuulmispuue avaldub?
Kuulmiskahjustuse (kuulmislanguse) ehk kuulmispuude
diagnoosib kõrvaarst kuulmisuuringute alusel. Normaalse
kuulmisega inimene peaks vaikses ruumis mõlema kõrvaga
kuulma sosinkõnet 6 meetri kauguselt. Tihti ei pane inimesed
ühes kõrvas toimunud muutusi tähele, sest teine kõrv
kompenseerib vajakajäämisi.
Tunnused, mis annavad kuulmislangusest märku ja mille puhul
oleks vajadus kuulmist arstlikult kontrollida on:
* ei saa selgesti aru teiste inimeste kõnest;
* ei reageeri korduvale kõnetamisele;
* ei kuule telefoni või uksekella helinat;
* telerit ja raadiot peab keerama valjemaks;
* suhtlemine teiste inimestega on raskenenud;
* kõrv ajab pilli (kohin, vilin, undamine vms helin kõrvas).
Väikelastel avaldub kuulmislangus helidele mitte reageerimises.
Tähelepanu tuleb pöörata, kui laps ei arene vastavalt vanusele
ega hakka rääkima. Mida kiiremini avastatakse väikelaste
kuulmisprobleemid, seda paremat kuulmisabi on võimalik
saada.
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2.2 Kuidas suhelda erinevate inimestega, kes ei kuule
Kuulmislanguse aste saadakse toonaudiomeetriliste andmete
(0,5; 1; 2 ja 4 kHz aritmeetilise keskmise) alusel paremini
kuulvas kõrvas. Väikelaste (vastsündinud kuni kolme aastani)
kuulmisseisundi selgitamiseks kasutatakse erimeetodeid ja
-aparatuuri.
Euroopa Liidu klassifikatsiooni järgi on kuulmise raskusastmed
kerge, keskmine, raske ja väga raske.
kuulmislangus
kerge
keskmine
raske
väga raske

paremini kuulva kõrva keskmine
kuulmislävi (500 - 4000 Hz )
20 - 40 dB
40 - 70 dB
70 - 95 dB
> 95 dB

Kuulmislanguse puhul üle 95 detsebilli ei ole kuulmise
kompenseerimine kuuldeaparaadiga enam võimalik – tegemist
on kurtusega. Kurdid suhtlevad omavahel peamiselt
viipekeeles.
Kuuljatega
suhtlemisel
vajavad
kurdid
viipekeeletõlkide, tekstitõlke või kirjasõna abi. Kerge, keskmise
ja
raske
kuulmislangusega
inimesi
nimetatakse
vaegkuuljateks.
Vaegkuuljad
kasutavad
peamise
suhtlemisviisina kõnet. Vaegkuuljate ja kurtidega suhtlemisel
on abiks, kui teadvustad endale nende suuliigutuste lugemise
oskust. Suhtlemine õnnestub hästi, kui:
* oled rääkides näoga vestluspartneri poole;
* ei varja oma suud erinevate esemetega;
* räägid aeglaselt ja selgelt, puhta diktsiooniga;
* vajadusel esitad sõnumi kirjalikult.
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2.3 Faktid, mis jäävad kõrvalseisjale arusaamatuks
2.3.1 Hiliskurdistunu probleemid
Hiliskurdistunu on inimene, kes on jäänud kurdiks pärast
kõnekeele omandamist ja ei mõista kõnet visuaalse abita.
Olenemata kuulmislanguse põhjusest ja tekkekiirusest on
hiliskurdistunute ühiseks kogemuseks olla üles kasvanud
kuuljate maailmas ning siis jääda kurdiks (enamasti
täiskasvanueas), mis paneb nad oluliselt erinevasse olukorda
võrreldes kurdina sündinud inimestega. Hiliskurdistunutel on
suuremad raskused enesemääratlemisel. Nad tunnevad, et ei
kuulu enam kuuljate maailma, kuid ka kurtide hulka
integreeruda on raske.
2.3.2 Kuulen küll, aga ei saa aru!
Paljud inimesed ei ole
teadlikud, et nende kuulmine
on
halvenenud
või
alahindavad oma kurtust.
Inimene võib peita, varjata
oma võimetust kuulda või
vältida
situatsioone,
mis
tekitavad raskusi. Kasutatakse
väljendit: „Kuulen küll, aga ei saa
aru!“ Sellisel juhul tundub
inimesele endale, et tema ju kuuleb, sest tõepoolest teatud
sõnad lausest olid mõistetavad, kuid kuna osa informatsioonist
läks mittekuulmise tõttu kaduma, jääb kuuldu arusaamatuks.
Sellises etapis, kus inimene ei ole veel endale teadvustanud oma
kuulmislangust, tekib sotsiaalne isolatsioon . Kuuljad ei mõista,
et mittekuulja vajaks tähelepanelikumat suhtumist ning
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kuulmispuudega inimene kardab või ei oska veel kuuljatele
oma probleemidest rääkida.
2.3.3 Kuulmispuue ei ole vaimupuue!
Sageli valdab kuulmispuudelisi inimesi hirm mittemõistmise
või vääriti mõistmise, rumalaks jäämise, eemaletõukamise,
vestlusest väljajäämise ees. Neile näib, et ühiskonnas valitseb
arusaam, et kuulmislangusega inimene ei saa räägitust aru –
justkui tähendaks mitte kuulmine mõtlemisvõime puudumist.
Seda tunnet süvendab vestluskaaslase tüdimus öeldut korrata,
käegalöömine: ,,Ah, pole oluline, niikuinii Sa ei saa aru.“
Kuulmispuudega inimesel võib puududa kontroll enda
olukorra üle, iseäranis siis, kui kuuljad arvavad, et mittekuulja
eest rääkimine või otsustamine on ainuõige.
2.3.4 Kõik inimesed on erinevad!
Kuulmise kaotamine võib erinevatel inimestel tekitada
erinevaid reaktsioone, mis võivad mõjutada inimest üheaegselt,
võivad kaduda ja uuesti ilmuda. Pärast kuulmise kaotamist
vajavad inimesed aega muutustega kohanemiseks. Negatiivsed
emotsioonid, mis võivad kuulmise halvenedes inimest vallata,
on šokk, viha, kurbus, stress, depressioon.
On inimesi, kes ei kohane kunagi täielikult kuulmise kaotusega,
kuid on ka neid, kes kohanevad sellega küll ühes situatsioonis,
ent mitte teises. Seepärast on tähtis, et kuulmispuudega
inimestele oleks võimalikult kättesaadav esmatasandi
nõustamine, mille käigus nii nemad kui nende pereliikmed
saavad vastused võimalikult paljudele probleemküsimustele.
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2.3.5 Iga päev võib kuulmine olla erinev!
Vaegkuuljatega vesteldes on tulnud välja huvitav tõdemus, et
kuulmine võib olla iga päev erinev. Tavaliselt sõltub see inimese
keha üldisest tervislikust seisundist ja tema emotsioonidest.
Näiteks stress, pidev müras viibimine, nohu ja väsimus on
kuulmist halvendavad tegurid. Loetletud seisundites ei pruugi
olla isegi väga suured kõikumised, kuid vaegkuuljad tunnetavad
neid muutusi.
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3. Kuulmisabivahendi saamine
Aastal 2009 väljastati 3749 soodustingimustega abivahendit, sh
422 erisuitsuandurit.













Soodustingimustel on võimalik abivahendit taotleda :
lapsed kuni 18. aasta vanuseni;
vanadus- või töövõimetuspensioni saavad isikud, kellel
abivahend võimaldab parandada toimetulekut;
töövõimelises eas isikud, kes omavad tõendit vähemalt 40%
töövõimetuse kohta:
 töötavad isikud, kellel abivahend võimaldab töötada;
 mittetöötavad isikud, kellel abivahend võimaldab
saada tööd või parandada toimetulekut;
isikud, kel on määratud puue;
töövõimelises eas isikud, kel kuulmislangus rohkem kui 30dB.
Soodustuste taotlemiseks on vajalik :
tehniliste väikeabivahendite taotlemiseks
perearsti või mõne teise raviarsti poolt
välja antud tõend, mis tõendab, et toode
on patsiendile vajalik;
keerulisema
tehnilise
abivahendi
(maksumusega üle 20 000 kr) taotlemiseks
on
vajalik
eriarsti
tõend
ja
rehabilitatsiooniplaan;
ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART, mis
väljastatakse patsiendile elukohajärgse
omavalitsuse
sotsiaalosakonna
või
sotsiaaltöötaja poolt tõendi alusel.
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Riigi osalus









Kuulmisabivahendite puhul moodustab riigi osalus laenutuse ja
müügi korral:
50%, kui abivahendit taotletakse kuni 18-aastasele lapsele
eriarsti tõendi alusel;
90%, kui abivahendit taotletakse kuni 18-aastasele lapsele,
kellele on määratud puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste
seaduse § 2 tähenduses või kellel on kuulmislangus alates 30
detsibellist;
90%, kui abivahendit taotletakse kuni 24-aastasele isikule, kes
õpib
põhikoolis,
gümnaasiumis,
kutseõppeasutuses,
rakenduskõrgkoolis või kõrgkoolis.
Kompenseerimise tingimused:
tööealistele isikutele, kellel on kuulmislangus alates 30
detsibellist – müük 90%, kuid kompensatsioon ei ületa 4500
krooni;
vanaduspensioniealistele isikutele – müük 90%, kuid
kompensatsioon ei ületa 3500 krooni.
Kuulmislangusega
isikutele
soodustingimustel
eraldatavate tehniliste väikeabivahendite loetelu:
Nimetus

Kasutusaeg

Riigi osalus

telefonivõimendid

5-10 aastat

50%

häälevõimendid isiklikuks
kasutuseks

5-10 aaastat

75%

2 tk á / 7 aastat,
vastavalt vajadusele

90%

5-10 aastat

50%

kuuldeaparaadi
otsak

individuaalne

uksesignaalid ja neile osutajad
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helile osutajad

5-10 aastat

50%

kommunikatsioonivõimendid

5-10 aastat

75%

hädaohu avastamise abivahendid

5-10 aastat

50%

Kuulmislangusega
isikutele
soodustingimustel
eraldatavate keeruliste tehniliste abivahendite
loetelu:
Nimetus

Kasutusaeg

Riigi osalus

raadiosagedusega
ülekandesüsteemid

5-10 aastat

50%

IR-süsteemid
(infrapunavastuvõtja)

5-10 aastat

50%

kõrvasisesed
kuulmisabivahendid

3-8 aastat

90%

kõrvatagused
kuulmisabivahendid

3-8 aastat

90%

kehale kinnitatavad
kuulmisabivahendid

3-8 aastat

75%

sisekõrva implantaadi
kõneprotsessor

7 aastat

90%

4. Kuulmisabivahendite ülevaade
Mõned näited kuulmisabivahenditest:
1) kuuldeaparaat, sh kõrvatagused ja kõrvasisesed;
2) individuaalotsak;
14

3) spetsiaalsed telefonid, millel on kõne
helitugevuse
ja
kutsungi
helitugevuse
regulaatorid, silmusvõimendi jms;
4)

telefoni võimendi;

5) silmusvõimendi mobiiltelefoni kasutajaile;
6) vibroalarmiga äratuskell;
7) beebiandur;
8) universaalne kõnevõimendi;
9) kodune häirekeskus;
10) induktsioonvõimendi silmuskontuuriga;

11) FM-süsteem
(raadiosaatja
ja
-vastuvõtja põhimõttel töötav seade);
12) kommunikaatorid
(traadita ülekandesüsteemid).
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5. Kuulmiskeskused
Keskus
AS Tondi
Elektroonika

AS Medicum,
Lasnamäe
Tervisekeskus

MTÜ
Jumalalaegas

Info
Asukoht: Pärnu mnt 142,
Tallinn
Vastuvõtt: Pood 8.00-15.00,
lõuna 11.30-12.00 (uus koht)
Info: Ülo Kohv
Telefon: 6 115 616 (pood),
6 115 600 (sekretär)
E-mail: ulo@tondi.ee
Koduleht:
http://www.tondi.ee
Asukoht: Punane 61, Tallinn
Vastuvõtt: paariskuupäevadel
13.00-19.30, paaritutel
kuupäevadel 8.00- 15.30
Info: Evi Kohberg
Telefon: 605 0601
E-mail:
evi.kohberg@medicum.ee
Koduleht:
http://www.medicum.ee
Asukoht: internetis
Vastuvõtt: Keskus on
elektrooniliste kanalite ja
telefoni kaudu avatud E-R kella
9-17.
Iga kuu viimasel neljapäeval
kella 11-13 on vastuvõtt
Tallinna Heleni koolis (välja
arvatud juuni-august).
Maakondlike esitluste info
kodulehel,
Info: Janar Vaik
Telefon: 5383 8129,
faks 609 6611
E-mail:
silmalaegas@laegas.ee
Koduleht: www.laegas.ee
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Tooted

AS Tondi
Elektroonika
kuuldeaparaadid

Taani Danavox
kuuldeaparaadid
firmalt Terviseabi
Kuulmisabivahendite
kontaktisik:
Diana Legušs
673 7818
* Kuuldeaparaate ei
müü
Rootsi kaubamärgi
Bellman häire- ja
signalisatsioonisüsteemid (suitsuandur,
beebinutt, uksekell,
telefon), kommunikaatorid (Audio Maxi
ja Audio Domino)
Iiri firma Sennheiser
professionaalsed
kommunikaatorid,
kõnevõimendid
* Kataloog:
silmalaegas.laegas.ee

SA Tartu
Ülikooli
Kliinikumi
Kõrvakliiniku
kuulmise ja
kõnestamise
osakond

ITK
Kõrva-ninakurguhaiguste
keskus

Kõrva-NinaKurguhaiguste
Kliinik SA

Tervise Abi
OÜ

Kuulmisrehabilitatsiooni
Keskus MTÜ

Asukoht: Puusepa 1A, Tartu
Vastuvõtt: E -N 8-16, R 8-15
Info: Reet Tikk (juhataja)
Telefon: 7319 478, 7319 479
E-mailid:
reet.tikk@kliinikum.ee (arst)
zanna.vilper@kliinikum.ee
(kuuldeaparaadid)
mari.reilson@kliinikum.ee
(sotsiaaltöö küsimused)
Koduleht: www.kliinikum.ee/
korvakliinik
Asukoht: Ravi 18, Tallinn
Vastuvõtt: 8.30- 15.00
Info: Mare Kalvet (juhataja)
Telefon: 1900
E-mailid: raili.raadik@itk.ee ;
niina.kandre@itk.ee
Koduleht:
www.itk.ee/index.php?
page=144&
Asukoht: Paldiski mnt 68a,
Tallinn
Vastuvõtt: 9.00- 17.00
Info: Karin Tammur, Oliver
Vaide
Telefon: 6405570, 6405572
E-mail: info@entc.ee
Koduleht: http://www.entc.ee
Asukoht: Ädala 4, Tallinn
Vastuvõtt: E 9.00-16.00, T-R
9.00-17.00
Info: Diana Legušs
Telefon: 673 7811, 673 7818
E-mail: diana@terviseabi.ee
Koduleht: www.terviseabi.ee
Asukoht: Lembitu 10b,
Tallinn
Vastuvõtt: E-R 9.00-15.00
Info: Arvo Kannel
Telefon: 645 6046
E-mail: arvokannel@hot.ee
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Firmade Siemens,
Widex, Oticon, Tondi
Elektroonika
kuuldeaparaadid

* Kuuldeaparaadid
Siemens, A&M,
tulevikus Phonak
* Luukuulmisimplantaat BAHA +
kõneprotsessor
* Kuulmisabivahendite lisatarvikud,
hooldusvahendid
* Bernafon
kuuldeaparaadid
* Bellmann
kuulmisabivahendid
* Tellimisel Siemens
kuuldeaparaadid

Taani
kuuldeaparaadid ja
Rootsi
kuulmisabivahendid
* Tondi Elektroonika
* Oticon (Taani)
* kuulmisabivahendid
firmadelt Phonic Ear
ja K-Elektroonika

6. Puude, töövõimetuse ja rehabilitatsiooniteenuste saamine
6.1 Töövõimetuse taotlemine
Eestis on hetkeseisuga üle 73 000 töövõimetuspensionäri ning
üle 118 000 puudega inimese. Puuetega inimesi, kellel on
määratud puude raskusaste, oli Eestis 2009. aasta alguse
seisuga üle 118 000 isiku, moodustades 8,8% rahvastikust.
Valdavalt on tegemist eakate inimestega – 59% kõigist
puuetega inimestest on 63-aastased ja vanemad, pisut üle
kolmandiku, ehk 35% tööealised ning 6% olid vanuses 0-17
aastat.
Miks peaks taotlema töövõimetust?
Püsiv töövõimetus ulatusega 40-100% annab õiguse
töövõimetuspensioni taotlemiseks. Selleks tuleb täita
töövõimetuspensioni taotlus. Pension või toetus määratakse
alates
ekspertiisitaotluse
esitamise
päevast.
Töövõimetuspension on asendussissetulek ja kompenseerib
seda, et inimene ei saa osaliselt või täielikult töötada. Alla
100%-lise töövõime kaotuse korral eeldatakse, et inimene peaks
allesjäänud töövõime osas osaajaga töötama.
Töövõime kaotuse protsendi võib määrata kestusega
6 kuud, 1 aasta, 2 aastat, 5 aastat või kuni vanaduspensioniikka
jõudmiseni (kuid mitte kauem kui 5 aastat).
Püsiv töövõimetus on:
 täielik (100%), kui inimesel esineb haigusest või
vigastusest
põhjustatud
tugevasti
väljendunud
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funktsioonihäire, mille tõttu ta ei ole võimeline tööga
elatist teenima;
osaline (10-90%), kui inimene on võimeline tööga
elatist teenima, kuid haigusest või vigastusest
põhjustatud funktsioonihäire tõttu ei ole võimeline
tegema talle sobivat tööd tööaja üldisele riiklikule
normile vastavas mahus.

Püsiva töövõimetuse tuvastamiseks tuleb inimesel täita
vormikohane ekspertiisitaotlus . Taotluse vorm on
kättesaadav pensioniametis, kus vajadusel klienditeenindaja
abistab inimest taotluse täitmisel või Sotsiaalkindlustusameti
kodulehel rubriigis „blanketid/ekspertiisi blanketid“ . Kui inimene
taotluse täitmisega iseseisvalt toime ei tule ja tal ei ole võimalik
minna pensioniameti klienditeenindusse, võib taotluse täita ka
puuet taotleva inimese pereliige, hooldaja, sotsiaaltöötaja või
keegi muu abistaja. Lisaks taotluse täitja allkirjale peab
taotlusel olema ka ekspertiisi taotleva inimese või tema
seadusliku esindaja allkiri.
Ekspertiisitaotluse võib viia pensioniametisse, saata sinna
postiga
või
saata
elektroonselt
digiallkirjastatult.
Pensioniametite postiaadressid ja e-posti aadressid ning
klienditeeninduse aadressid ja vastuvõtuajad on kättesaadavad
Sotsiaalkindlustusameti kodulehel päise „kontakt“ alt.
Taotluses märgib inimene oma perearsti või teda raviva eriarsti
(edaspidi: arst) andmed, kellel on püsiva töövõimetuse
tuvastamiseks vajalikud andmed tema terviseseisundi kohta.
Püsiva töövõimetuse taotlemiseks peab taotleja olema käinud
arsti juures vähemalt viimase 3 kuu jooksul. Taotlusele
märgitakse perearsti või raviva eriarsti andmed, kellega
pensioniamet ise ühendust võtab.
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Alates 2008. aasta oktoobrist ei käi ekspertiisitaotluse esitamine
enam
arsti
kaudu.
Arst
täidab
ja
esitab
Sotsiaalkindlustusametile vaid terviseseisundi kirjelduse vormi.
Kui ekspertiisitaotluses esitatud andmed või taotlusele lisatud
dokumendid ei ole ekspertiisiks piisavad või inimene ei ole
taotluses nimetatud arsti juures viimase kolme kuu jooksul enne
taotluse esitamist käinud, määrab Sotsiaalkindlustusamet
inimesele tähtaja puuduvate andmete või dokumentide
esitamiseks või arsti vastuvõtul käimiseks. Juhul, kui inimene ei
ole Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud tähtajaks esitanud
täiendavaid andmeid, puuduvaid dokumente või käinud arsti
vastuvõtul, menetlus lõpetatakse.
Püsiva töövõimetuse ekspertiisi korduvaks taotlemiseks esitab
inimene ekspertiisiotsuses määratud püsiva töövõimetuse
korduvekspertiisi tähtajaks Sotsiaalkindlustusametile uue
ekspertiisitaotluse. Terviseseisundi või püsiva töövõimetuse
põhjuse muutumisel võib inimene taotleda uut ekspertiisi enne
korduvekspertiisi tähtaja saabumist.
Töövõimetuse ekspertiis tehakse
dokumentide alusel, inimene
ekspertiisi tegijaga kohtuma
ei pea. Puue ja püsiv töövõimetus
ei sõltu ainuüksi inimese tervislikust
seisundist – oluline on see, kuidas
inimene ühiskonnaelus või tööelus
hakkama saab. Seetõttu annab töövõime kaotust või puuet
taotlev tööealine inimene ekspertiisitaotluses hinnangu oma
toimetulekule ja vajadustele. Püsiva töövõimetuse ekspertiisi
teostamise tavapärane pikkus on kuni poolteist kuud.
Pikenenud menetluse tõttu inimene rahas ei kaota.
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Kui inimene ei nõustu ekspertiisiotsusega, võib ta 3 kuu jooksul
otsusest
teadasaamise
päevast
pöörduda
vaidega
Sotsiaalkindlustusameti (Lembitu 12, 15092 Tallinn) juures
asuvasse vaidluskomisjoni. Vaides tuleb põhjendada, miks
inimene otsusega nõus ei ole.
Juhul, kui isik taotleb püsiva töövõimetuse ja puude
raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude tuvastamist
üheaegselt, täidetakse ühine ekspertiisitaotlus.
6.2 Puude taotlemine
Miks peaks taotlema puuet?
Inimesele määratud sügav, raske või keskmine puue annab
õiguse taotleda puuetega inimeste sotsiaaltoetusi . Selleks, et
saada puuet peab inimesel olema pikaajaline kahjustus, mis ei
võimalda tal ühiskonnaelust täisväärtuslikult ja teistega
samadel alustel osa võtta. Pikaajalise kahjustuse all peetakse
silmas olukorda, kus tervisekahjustuse periood on kestnud
vähemalt 12 kuud ja enam. Puude määramine toimub samadel
alustel kui töövõimetuse taotlemine (vt eelmist peatükki).
Puuetega inimeste sotsiaaltoetusi
makstakse puudest tingitud lisakulude
osaliseks hüvitamiseks inimestele, kellel on
tuvastatud keskmine, raske või sügav puue.
Puue määratakse tähtajaga 6 kuud kuni 5
aastat.
Puude
raskusaste
võib
rehabiliteerimise, abivahendite kasutamise,
elukeskkonna kohandamise või muude
asjaolude mõjul muutuda.
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Tulenevalt isiku vanusest – laps (kuni 16-aastane), 16-aastane
kuni vanaduspensioniealine inimene (edaspidi
tööealine
inimene) ja vanaduspensioniealine inimene – tuvastatakse
puude raskusaste ja puudest tulenevad lisakulud erinevatel
alustel.
Lapsel (kuni 16-aastasel) ja vanaduspensioniealisel
inimesel tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt kõrvalabi,
juhendamise või järelevalve vajadusest järgmiselt:
 sügav, kui inimene vajab ööpäevaringselt pidevat
kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet;
 raske, kui inimene vajab igal ööpäeval kõrvalabi,
juhendamist või järelevalvet;
 keskmine, kui inimene vajab regulaarset kõrvalabi või
juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt
korra nädalas.
Tööealisel inimesel (16-aastasel kuni vanaduspensioniealisel
inimesel) tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt igapäevasest
tegutsemis- ja ühiskonnaelus osalemise piirangutest järgmiselt:
 sügav, kui inimese igapäevane tegutsemine või
ühiskonnaelus osalemine on täielikult takistatud;
 raske, kui inimese igapäevane tegutsemine või
ühiskonnaelus osalemine on piiratud;
 keskmine, kui inimese igapäevases tegutsemises või
ühiskonnaelus osalemises esineb raskusi.
Tööealise inimese puudest tulenev lisakulu on puudest
tingitud takistuste vähendamiseks vähemalt kord kuus tehtavad
kulutused ravimitele, transpordile, abivahendite korrashoiule,
majapidamisele, kommunikatsioonivahendite kasutamisele,
riietusele ja jalatsitele, mida ei finantseerita ravikindlustuse ja
riigieelarve muudest vahenditest.
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Puude raskusaste ja puudest tulenevad lisakulud tuvastatakse
kestusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat. Lapsele
määratakse puude raskusaste mitte kauemaks kui 16-aastaseks
saamiseni. Tööealisele puudega inimesele määratakse puude
raskusaste mitte kauemaks kui vanaduspensioni eani. Kestuse
alguskuupäev (puude raskusastme ja puudest tulenevate
lisakulude tuvastamise päev) on esmakordsel taotlemisel
taotluse esitamise päev ja korduvekspertiisi puhul eelmise
puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise ekspertiisiga
määratud puude raskusastme ja lisakulude kestuse viimane
päev. Kui puude raskusastme tuvastamise ajal on isikul kehtiv
töövõime kaotuse protsent, tuvastatakse isiku puude raskusaste
püsiva töövõimetuse kestuse lõpuni, kuid mitte kauemaks kui
kolmeks aastaks.
Puude
ekspertiisi
teeb
Sotsiaalkindlustusamet , kaasates
ekspertarste.
Puude raskusastme tuvastamiseks
annab inimene hinnangu oma
funktsioonide kohta – kuidas ta saab
hakkama
liikumise,
liigutuste,
nägemise, kuulmise ja kõnega.
Inimene hindab ka valu ja
ebamugavustunnet. Pärast ekspertiisi
tegemist saadetakse inimesele otsus
töövõime kaotuse protsendi või puude
raskusastme kohta.
Teatud juhtudel – Sotsiaalkindlustusameti suunamisel –
koostatakse
isikule
enne
puudeotsuse
tegemist
rehabilitatsiooniasutuses isiklik rehabilitatsiooniplaan .
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Plaan koostatakse:
 igale puude raskusastme määramist taotlevale lapsele;
 tööealisele inimesele, kui see on vajalik puude
raskusastme tuvastamiseks.
6.3 Puudega inimese toetused
Puudega tööealise inimese toetust makstakse igakuiselt
puudega tööealisele inimesele puudest tingitud lisakulude
hüvitamiseks.
Toetust makstakse igakuiselt vastavalt lisakuludele, kuid mitte
vähem kui 65% sotsiaaltoetuste määrast (2009. aastal 260
krooni) ja mitte rohkem, kui 210% sotsiaaltoetuste määrast
(2009. aastal 840 krooni) kuus.
Puudega vanaduspensioniealise inimese toetust
makstakse igakuiselt keskmise, raske või sügava puudega
vanaduspensioniealisele inimesele puudest tingitud lisakulude
hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral selles
ettenähtud tegevusteks:
 keskmise puudega isikule 50% sotsiaaltoetuste määrast
(2010. aastal 200 krooni);
 raske puudega isikule 105% sotsiaaltoetuste määrast
(2010. aastal 420 krooni);
 sügava puudega isikule 160% sotsiaaltoetuste määrast
(2010. aastal 640 krooni).
Puudega vanema toetust makstakse igakuiselt kuni 16aastast last ja põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses
õppivat kuni 19-aastast last:
 kasvatavale puudega üksikvanemale;
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kasvatavale ühele puudega abikaasadest;
üksi kasvatavale puudega võõrasvanemale;
üksi kasvatavale puudega eestkostjale;
üksi kasvatavale puudega isikule, kui temaga on
sõlmitud sotsiaalhoolekande seaduse alusel kirjalik
perekonnas hooldamise leping.

Puudega vanema toetuse suurus on 75% sotsiaaltoetuste
määrast (2010. aastal 300 krooni). Taotlemiseks vajalikud:

1. lapse sünnitunnistus;
2. õpilaspilet või õppeasutuse
teatis lapse õppimise kohta
põhikoolis, gümnaasiumis
või kutseõppeasutuses, kui
toetust taotleb 16-19-aastast
last kasvatav puudega isik;
3. perekonnaseisu
tõendav
dokument või üksikvanema
tõend või toetuse taotleja
omakäeline kinnitus, et ta
kasvatab last üksinda, kui
toetust taotleb last üksi
kasvatav puudega isik;
4. teise
abikaasa
kirjalik
nõusolek, kui toetust taotleb
üks puudega abikaasadest.
Õppetoetust makstakse igakuiselt mittetöötavale puudega
õppurile,
kes
õpib
gümnaasiumi
10.-12.
klassis,
kutseõppeasutuses või kõrgkoolis ja kellel on puudest tingituna
õppetööga seotud lisakulutusi. Õppetoetust ei maksta juuli- ja
augustikuu eest.

25

Õppetoetuse suurus on 25-100% sotsiaaltoetuste määrast
vastavalt tegelikele lisakulutustele (2010. aastal 100-400
krooni).
Toetuse taotlemisel tuleb lisadokumentidena esitada:
 õppeasutuse teatis õppimise kohta või õpilaspilet või
üliõpilaspilet;
 dokument puudest tingitud ja õppetööga seotud
lisakulude olemasolu või selliste kulutuste tegemise
vajaduse kohta;
 õpilase enda kinnitus mittetöötamise kohta.
Töötamistoetust makstakse 16-aastasele ja vanemale
töötavale puudega inimesele, kellel on puudest tingituna tööga
seotud lisakulutusi.
Töötamistoetust makstakse puudega inimese enda poolt tehtud
puudest tingitud töötamisega seotud tegelike kulutuste osaliseks
hüvitamiseks kuni 10-kordses sotsiaaltoetuste määras kolme
kalendriaasta jooksul toetuse esmakordsest määramisest
arvates. Kui kolme kalendriaasta jooksul tehtud lisakulud on
maksimumsummast väiksemad, makstakse toetusena välja
puudega inimese poolt kauba või teenuse eest tegelikult tasutud
summa.
Toetusega hüvitatavad kulutused peavad olema tehtud
töötamise ajal. Enne töötamise algust ja peale töötamise lõppu
tehtud kulutuste hüvitamiseks toetust ei maksta. Toetust
makstakse vastavalt esitatud kuludokumentidele kalendriaasta
kestel tehtud kulutuste eest. Eelmisel kalendriaastal tehtud
kulutuste eest makstakse toetust, kui avaldus toetuse saamiseks
on esitatud hiljemalt jooksva aasta 31. märtsil.
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Toetuse taotlemisel tuleb lisadokumentidena esitada:
 tööraamat või muu töötamist tõendava dokument;
 dokument töötamisega seotud kulude kohta;
 kirjalik selgitus puudest tingitud ja töötamisega seotud
lisakulu vajaduse kohta.
Rehabilitatsioonitoetust makstakse 16- kuni 65-aastasele
puudega inimesele aktiivseks rehabilitatsiooniks sotsiaalministri
poolt määratud rehabilitatsiooniasutustes.
Rehabilitatsioonitoetust makstakse tegelike rehabilitatsioonikulude osaliseks hüvitamiseks kuni 200% sotsiaaltoetuste
määrast kalendriaasta jooksul (2009. aastal 800 krooni).
Toetuse taotlemisel tuleb lisadokumendina esitada dokument
rehabilitatsioonikulude kohta.
Täienduskoolitustoetust makstakse töötavale puudega inimesele
tööalaseks ja tasemekoolituseks.
Täienduskoolitustoetust makstakse
tegelike koolituskulude osaliseks
hüvitamiseks
kuni
24-kordses
sotsiaaltoetuste
määras
kolme
kalendriaasta
jooksul
toetuse
esmakordsest määramisest arvates.
Toetuse taotlemisel tuleb lisadokumentidena esitada:
 tööraamat või muu töötamist tõendav dokument;
 dokument täienduskoolituskulude kohta.
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6.4 Rehabilitatsiooniteenused
Puuetega inimeste rehabilitatsiooni eesmärk on õpetada
inimene tema muutunud olukorras ise võimalikult palju toime
tulema.
Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse isiku toimetulekut
ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid (kodu)keskkonna
kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Samuti
tegeletakse puudega inimeste nõustamisega erinevatel
teemadel, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.
Kellel on õigus rehabilitatsiooniteenusele?





Kõigil puuet taotlevatel lastel ja neil puuet taotlevatel
tööealistel isikutel, kelle suhtes teeb vastava otsuse
Sotsiaalkindlustusamet.
Puudega lastel ja täiskasvanutel.
Alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni ealistel psüühilise
erivajadusega inimestel, kelle töövõime kaotus on vähemalt
40%.
Alaealiste komisjoni otsuse alusel alaealistel õigusrikkujatel.
Missuguseid teenuseid osutatakse?

1. Koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan (keh tivusega 6 kuud
kuni 3 aastat).

2. Juhendatakse

inimest,
kuidas
rehabilitatsiooniplaanis
kirjeldatud tegevusi ellu viia.
3. Osutatakse järgmisi rehabilitatsiooniplaanis märgitud
teenuseid:
 rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja -planeerimine;
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rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine;
rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine;
füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenus (individuaalne ja
grupitöö);
sotsiaaltöötaja
teenus
(individuaalne-,
pereja
grupinõustamine);
eripedagoogi teenus (individuaalne-, pere- ja grupinõustamine);
psühholoogi teenus (individuaalne-, pere- ja grupinõustamine);
logopeedi teenus (individuaalne-, pere- ja grupinõustamine).
Missuguses
teenust?

mahus

osutatakse

rehabilitatsiooni-

Rehabilitatsiooniteenused on loetletud Vabariigi Valitsuse
20.12.2007 koostatud määruses nr 256, milles on sätestatud,
kui palju võib teenuseid osutada ühe kalendriaasta jooksul.
Enamikke teenustest võib vajadusel osutada kokku kuni
kalendriaastaks
kehtestatud
maksimaalse
maksumuse
täitumiseni, näiteks puudega lastele kuni 20 250 krooni eest ja
puudega täiskasvanutele kuni 7000 krooni eest aastas.





Erandiks on järgmised teenused:
rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni
planeerimine,
rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine,
rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine,
füsioterapeudi teenus.
Nimetatud teenustele on kehtestatud eraldi piirmäärad, näiteks
rehabilitatsioonivajaduse hindamise ja rehabilitatsiooni
planeerimise (rehabilitatsiooniplaani koostamise) teenust võib
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osutada kuni 3000 krooni eest kalendriaastas, füsioterapeudi
teenust, sh grupitöö teenust kokku võib osutada lastele kuni
3240 krooni eest ja täiskasvanutele kuni 1700 krooni eest
kalendriaastas.
Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatakse ka majutusteenust.
Rehabilitatsiooniasutuses
võimaldatakse
rehabilitatsiooni
teenuste osutamise ajal ööbimist koos toitlustamisega 1 kord
päevas (arvestusega üks ööpäev maksimaalselt 375 krooni):
Kui inimese elukoht ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja asukoht
on erinevates valdades või linnades, siis riik kompenseerib
sõidukulud nii rehabilitatsiooniteenuse saajale kui ka vajadusel
tema saatjale (lapsevanemale, abikaasale, isiklikule abistajale
või hooldajale), kummalegi maksimaalselt 650 krooni aastas.
Mida teha rehabilitatsiooniteenuse saamiseks?
1)
Rehabilitatsiooniteenuse
saamiseks
tuleb
täita
rehabilitatsiooniteenuse taotlus . Taotluse vorm on
kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumi
kodulehekülgedel ja kõikides pensioniametites. Täidetud
taotlus saata posti teel või tuua elukohajärgsesse
pensioniametisse. Samuti võib taotluse täita pensioniameti
klienditeeninduses.
Taotlusele lisada koopia isikut tõendavast dokumendist .
Taotlust ei pea täitma:
* isikud, kes suunatakse rehabilitatsiooniteenusele ekspertarsti
otsusel seoses puude raskusastme määramisega;
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*
alaealised
õigusrikkujad,
kelle
kohta
esitatakse
Sotsiaalkindlustusametile alaealiste komisjoni otsus, kus
mõjutusvahendina on märgitud rehabilitatsiooniteenus.
2) Suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele saadetakse isikule
postiga taotluses märgitud aadressil. Koos suunamiskirjaga
saadetakse rehabilitatsiooniasutuste nimekiri, milles on
märgitud inimesele kõige sobilikumad rehabilitatsiooniasutused.
3) Inimesel on õigus valida, millisesse rehabilitatsiooniasutusse
ta teenusele läheb. Selleks peab ta sobiva asutusega ise
ühendust võtma 21 päeva jooksul ja aja kokku leppima
(kas posti või telefoni teel või muul viisil).
4) Pärast rehabilitatsiooniteenuse osutamist koostab
rehabilitatsiooniasutus osutatud teenuste kohta arve. Teenuse
saaja (või tema seaduslik esindaja) kinnitab oma allkirjaga, et
arves märgitud teenuseid on osutatud.
Arve tasub Sotsiaalkindlustusamet rehabilitatsiooniasutusele.
NB! Ravi, taastusravi või sanatoorse ravi saamiseks
tuleb pöörduda oma perearsti või eriarsti poole.
Nimetatud teenuseid rehabilitatsiooni raames ei
hüvitata.
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7. Kuulmisspetsialistide hetkeolukord:
audioloogid, surdologopeedid ja
-pedagoogid
Kuulmispuudega inimestega tegelevad mitmed spetsialistid .
Kõige enam teatakse kõrva-nina-kurguarste, kuid teiste
spetsialistide ametinimetused jäävad tavainimesele suhteliselt
võõraks.
Audioloogia on kõrva-nina-kurguhaiguste eriala, mida
õpetatakse Tartu Ülikoolis. Audioloog on ametinimetus,
audioloogiks
spetsialiseerutakse.
Välismaal
õpetatakse
audioloogiat eraldi ka rakenduslikus korras. Eestis on
probleemiks, et audioloogiks spetsialiseerumine ei paku
arstidele huvi – seepärast saab audioloogiks nimetada Eestis
ainult 3-4 arsti.
Kuulmisakustiku vundamentaalne pädevus
pärineb
meditsiinikoolist ning tema oskused iseseivaks tööks on
kujunenud aastate jooksul töötades arsti assistendina ja läbi
enesetäiendamise audioloogilistel kursustel. Kuulmisakustik on
võimeline ka nõustamistegevust läbi viima.
Kuulmisuurija ehk audiometrist teeb peamiselt audiogramme. Spetsialiseerumist audiometristiks Eestis ei toimu,
tööandja kehtestab nõuded ametikohale hindab töö kvaliteeti.
Surdopedagoog on vaegkuuljate ja kurtide õpetaja.
Surdologopeed on vaegkuuljate ja kurtide kõne õpetaja ja
korrigeerija. Surdologopeed õpetab ka suult lugemise kunsti.
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8. Vaegkuuljate kuulmisabi vajadus
8.1 Vaegkuuljate küsitluse tulemused
Eesti Vaegkuuljate Liit korraldas 2010. aastal
perioodil märts-mai elektroonilise küsitluse
vaegkuuljatele. Küsitlusele vastas 124 inimest,
kellest osad täitsid ankeedi paberkandjal, mis
hiljem sisestati elektroonilisse keskkonda.
Küsitluse eesmärgiks oli selgitada välja
kuulmisabi vajadus erinevates piirkondades.
Vastajate taust
Kõige rohkem vastanuid oli pensionäride seas- kokku 53
protsenti. Ametlikult oli töötajaid 28, koduseid 10, töötuid 7 ja
õpilasi 2 protsenti vastanutest. Hariduselt kõige enam oli
keskeriharidusega vastajaid – 27 protsenti. Järgnesid võrdselt
kesk- ja põhiharidusega vastajad 20%, kõrgharidusega 13%,
algharidusega 11% ja kutseharidusega 9%. Vastanutest enamik
– 76 protsenti on õppinud tavalises koolis. Erikoolis on õppinud
23 protsenti ja viipekeele tõlgiga koos vaid 4 protsenti
küsitletud vaegkuuljatest. Eesti keelt pidas emakeeleks 93
protsenti vastanutest.
Regiooniti oli kõige enam vastanutest Ida-Virumaalt – 17
protsenti; järgnesid Tallinn ja Valgamaa 13 protsendiga. Tublid
vastajad olid Põlvamaalt – 9, Tartust 7, Võrumaalt ning Võru
ja Põlva linnast linnast kummastki 6, Harjumaalt ja Pärnust 4,
Jõgevalt 3 protsenti. Teiste maakondade tulemused olid alla
kolme protsendi.
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Kuulmisabivahendit kasutas 76 protsenti vastanutest. Kõige
populaarsem kuuldeaparaat oli Siemensi oma 27 protsendiga,
talle järgnesid Oticon 20 ja Tondi Elektroonika 19 protsendiga.
Ülejäänud kasutasid muude firmade abivahendeid. Uurisime,
milline on vastaja enda arvates tema kuulmislanguse määr kas
detsibellides või protsentides. 35 protsenti vastanutest ei osanud
enda kuulmislanguse suurust hinnata. Küsimuse eesmärgiks ei
olnudki tähtis teada saada, milline on kuulmislangus vaid
pigem seda, kas inimesed oskavad selle määra enda puhul
öelda.

Joonis 1
Enamikel vastajatel (37 protsendil) tekkis kuulmislangus peale
50 eluaastat. Enne kümneaastaseks saamist tuvastati
vaegkuulmine 35 protsendil, enne 50 eluaasta täitumist 15nel,
sünnist saati olid vaegkuuljaid 9, ning enne 25 aastaseks
saamist oli kuulmislangus 4 protsendil vastanutest.
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Kuulmisabivahendid
Kuuldeaparaadi kasutamise sagedus on toodud Joonisel 2.

Joonis 2
Enamik vastanutest kasutab kuuldeaparaati iga päev. Mõni
tund päevas eelistavad kasutada 20 protsenti, mõnikord
nädalas 6 ja paar korda kuus 5 protsenti küsitletutest. Üldse ei
kasuta kuuldeaparaati 30 protsenti küsitletutest. Põhjuseid,
miks aparaati ei kasutata, on väga erinevaid. Peamisteks
probleemideks olid: aparaadist ei ole kasu, sest kuulmine on
liiga vilets, kallist aparaati ei jõua osta, müra on suur, sõnadest
ei saa ikka aru, kõrvas ebamugav või ei ole aparaat veel vajalik.
Rahul on oma kuuldeaparaadiga 54 protsenti vastanutest,
ülejäänutel on abivahendiga probeeme. Tugevalt ülekaalus oli
probleem kõnest ja muusikast arusaamisega. Aparaadid on
liiga nõrgad/ liiga keerulised/ kõrvad lähevad seest niiskeks/
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kõrvaotsikud ebamugavad, valulikud/ aparaadid vilisevadragisevad-plärisevad/segavad mobiiliga rääkimist.
Lisaks kuuldeaparaadile on vastajatel veel erinevaid
abivahendeid. Kuulmisabivahenditest on kõige populaarsemad
erisuitsuandurid ja vibroäratuskellad. Lisaks kasutatakse veel
sageli kommunikaatoreid, beebimonitore, uksekella ja
telefonivõimendeid ning Erifonet tavatelefoni. Puudust
tuntakse TV võimenditest, mobiiliga rääkimise lisaseadmetest,
erinevatest võimenditest kodus (vibroalarm, beebiandur,
uksekella-telefonivõimendi) ja kommunikaatoritest.
Küsimused rehabilitatsioonist
Uuriti, kui paljudele on määratud puue ja töövõimetus ning
kellele on tehtud rehabilitatsiooniplaan (vt Joonis 3).

Joonis 3
Vastajatest pooltele on määratud puue, töövõimetus on vaid 24
protsendil, mis on tingitud ilmselt sellest, et saadakse
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vanaduspensioni. Rehabilitatsiooniplaan on koostatud vaid 14
protsendile vastajatest. Mitte ühtegi töövõimetust, puuet ega
regabilitatsiooni plaani pole 13 protsendil küsitletutest.
Rehabilitatsiooniteenuseid on kasutanud vaid 36 protsenti
vastanutest. Puuetega inimeste soodustusi ja toetusi on
kasutatud vastavalt joonisele 4.

Joonis 4
Enamik vastanutest (54%) ei ole puuetega inimeste soodustusi
kasutanud. Erinevaid soodustusi on kasutanud 38 protsenti
küsitletuist, kuid kõigest 6 protsenti on kasutanud
täiendkoolitustoetust ja veel vähem – 2 protsenti on saanud
töötamistoetust.
Küsitluses uuriti, kas vaegkuuljad vajavad vahel viipekeele,
kõnekeele või tekstitõlketeenust. Selgus, et enamik – 61% –
neid teenuseid ei vaja, 24% vajavad viipekeele, 20% tekstitõlke
ja 12% vastanutest soovivad kõnekeele tõlki.
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Kuulmiskeskuste hindamine
Vastajatel paluti hinnata kuulmiskeskuseid viiepallisüsteemis,
arvestades nii teenindust, aparaadi kvaliteeti kui ka üldmuljet.
Kõige parema hinnangu ehk rohkesti maksimumpunkte sai SA
Tartu Ülikooli Kliinikumi Kuulmisekeskus, kellele järgnes
väikse vahega Lembitu tänaval asuv Kuulmisrehabilitatsiooni
Keskus. Tondi Elektroonika ja IdaTallinna
Keskhaigla
Kõrva-ninakurguhaiguste Keskus jätkasid edetabelit,
ülejäänud kuulmiskeskused ei ole suutnud
ilmselt oma teenuseid piisavalt sihtgrupi
seas reklaamida, sest nendele asutustele
hinnangu andjaid oli vähe.
Probleemid
perekuulmiskeskustega

ja

kõrvaarstiga

ning

Vastajatel paluti hinnata, kas neil on esinenud probleeme perevõi kõrvaarstiga ja kuulmiskeskustega. Valdaval enamusel – 78
protsendil ei ole probleeme olnud. Peamised probleemid on
tingitud suhtlemisest. Perearstid räägivad sageli liiga vaikselt ja
kiiresti, arvestamata kuulmispuudega inimese erivajadusi.
Probleemidesse ei süveneta, eriarstidele ei suunata. Juhtub, et
arst peab kuulmispuudega inimest vaimupuude all kannatavaks
ja ei selgita temale probleemide põhjuseid. Kuulmiskeskustes
valmistatkse vahel ebasobivaid kõrvaotsikuid, lisaks ei ole
kõikides keskustes kvaliteetset teenindust.
Organisatsiooniline kuuluvus
Küsitluse teel sooviti välja selgitada, kuidas saadakse infot
kuulmispuudega inimeste õigustest, üritustest, koolitustest.
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Joonis 5
Vastavalt
ülaltoodud
joonisele,
saadakse
peamiselt
informatsiooni oma ühingust. Järgnesid intenet 27%-lise ja
ajalehed 21%-lise infoallikana. Muudest kanalitest arvasid end
infot saavat 5% vastanutest ja mitte kuskilt ei saa teavet 2%
küsitlusel osalenutest.
Vastanutest 83 protsenti olid oma piirkondliku organisatsiooni
liikmed. Osad vastanutest olid teise piirkonna ühingu liikmeks
astunud, mõned ei ole jõudnud ajapuudusel liikmeksastumise
avaldust kirjutada. Oli ka inimesi, kes ei teadnudki, et
piirkonnas tegutseb vaegkuuljate ühing. Enamik – 78 protsenti
olid ühingu tegevusega rahul. 17 protsenti arvasid, et
organisatsiooni tegevus võiks parem olla ja 6 protsenti ei ole
üldse rahul. Piisavalt saavad sealt nõu ja abi 77 protsenti
vastanutest. Mõningat rahulolematust on tekitanud, et
organisatsioonid ei ole pädevad soovitama õigeid
kuuldeaparaate.
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Kuulmispuudest
lahendused

tingitud

probleemid

ja

nende

Probleeme, mis on tingitud kuulmisest, oli üpris palju :
-

Kõnest on raske aru saada
Koosolekutel ei saa osaleda
TV kuulamine raskendatud
Tänava- ja taustamüra häirib
Raskused tööturule sisenemisel
Subtiitrite vähesus (eestikeelsetel saadetel peaksid
kindlasti olema)
Telefoniga rääkimine raskendatud
Seltskonnas, kus on palju rääkijaid, ei kuule
Ei kuule uksekella
Õpetajad koolis ei arvesta kuulmispuudega õpilastega
Logopeedi abi ei saa
Tõlketeenust ei saa piisavalt
Psühholoogilised probleemid
Suhtlemine võõras keskkonnas
Kaja ruumis
Raskused kontaktide loomisel
Ametnikega raske suhelda
Kuuldeaparaatide remont ainult teatud keskustes
Vähe infot kuulmispuudest, mida inimestele jagada
Arstide vähene tähelepanu patsiendi probleemidele
Öösel ei kuule telefoni ega suitsuandurit

Lahendused, mida vastajad ise välja pakkusid:




Ole ise tähelepanelikum
Istu ettepoole
Palu kõnelejal selgemini rääkida ja Sulle otsa vaadata
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Hangi kvaliteetsem kuuldeaparaat
Selgita ametnikele, kuidas tuleb vaegkuuljaga suhelda
Pöördu abi saamiseks oma ühingu, kuulmiskeskuse või
kõrvaarsti poole
Pane TV valjemaks

Küsimusele, kas vajatakse nõustamist ja/või lisateadmisi seoses
oma kuulmisprobleemiga, vastasid 64% küsitletutest, et nad
vajavad igal juhul rohkem infot ja abi.
Järeldus vaegkuuljate küsitlusest
Küsitluse tulemusena selgus, et kõige suuremaks probleemiks
kuulmispuudega inimestel on suhtlemine ümbritseva
keskkonnaga. Suhtlemisprobleemid on tingitud eelkõige
kuulmislangusest, mida abivahend ei kompenseeri. Sageli on
abivahend küll olemas, kuid ebaefektiivne ja ei täida oma
ülesannet. Probleemid abivahendi käsitsemisega on enamati
tingitud ebapiisavatest oskustest ja teadmistest, kuulmiskeskuste
vähesest selgitustööst ja vastava spetsialisti puudumisest
kohalikus vaegkuuljate organisatsioonis. Suhtlemisprobleemid
on seotud ka ümbritseva keskkonnaga. Inimesed, kes ei ole
kokku puutunud kuulmispuudega inimestega või ei tea, et
suhtluspartner on vaegkuulja, ei oska kohandada oma
kõnemaneeri vastavalt kuulmispuudega inimese vajadusele.
Arstid, ametnikud, õpetajad ja ka lähedased pereliikmed ei
arvesta vaegkuuljate erivajadustega. Vajaliku eriarsti või
spetsialisti juurde ei ole võimalik pääseda. Ruumid, kus
kuulmispuudega inimesed viibivad, ei ole kohandatud
vaegkuuljale sobivaks. Terav probleem on TV vaatamisega –
eestikeelsetel saadetel ei ole subtiitreid. Kõik eelnevalt
nimetatud probleemid võivad tekitada psühholoogilisi
probleeme, stressi ning üksijäetuse tunnet. Probleeme aitaks
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lahendada vaegkuuljate ja vastava ala spetsialistide tõhusam
koostöö ning eestkostetegevus vabariiklikus ja kohalikes
vaegkuuljate organisatsioonides. Igas maakonnas peaks olema
vähemalt üks spetsialiseerunud kuulmisnõustaja, kes oskab
vaegkuuljat aidata erinevates valdkondades.
8.2 Kuulmiskeskuste küsitluse tulemused
Selgitamaks välja, millised on kuulmisabivahendite müüjate
arvates kuulmisabi vajadus, teostati küsitlus, milles osalesid
Kuulmisrehabilitatsiooni
Keskus,
Tondi
Elektroonika,
Medicum, Jumalalaegas, TÜ Kliinikumi Kõrvakliiniku
kuulmise ja kõnestamise osakond, ITK Kõrva-ninakurguhaiguste Keskus, Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik ja
Terviseabi.
Ühes kalendriaastas müüakse kuulmisabivahendeid , sh
kuuldeaparaate firmade lõikes väga erinevalt. Järgmises
tabelis on kuuldeaparaatide ja abivahendite müük aastal 2009
järjestatud pingerea alusel.
Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus
Tondi Elektroonika
TÜ Kliinikumi Kõrvakliiniku kuulmise ja
kõnestamise osakond
ITK Kõrva-nina-kurguhaiguste Keskus
Tervise Abi
Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik
Jumalalaegas
Medicum

2000
1200
1100
350
220 (lisaks 5-10
abivahendit)
200
50-90
10

Kõige populaarsemad kuuldeaparaadid on GO Pro, Swift,
Vigo Pro firmalt OTICON, Danavox U793, Bernafon Win
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112,
Infiniti
Pro,
U-2M1,
U.2M4,
U-03M
ja
kuulmisabivahendid
suitsuandurisüsteemid
Bellmanilt,
kommunikaatorid AudioMaxi ja Sennheiser, äratuskellad ja
telefonivõimendid.
Kõige rohkem ostetakse kuulmisabivahendeid Tallinnast,
Harjumaalt, Tartust, Pärnust, Viljandist ja Jõgevalt, Ida- ja
Lääne Virumaalt.
Kuulmiskeskuste arvates jäävad paljud inimesed abivahendist
ilma pikkade järjekordade, rahalise olukorra tõttu või muudel
põhjustel. Aastas võib olla nende inimeste arv ligikaudu 200,
kes riikliku kompensatsiooni vähesuse tõttu ei saa endale
abivahendit. Näiteks Ida-Tallinna Keskhaigla Kõrva-ninakurguhaiguste Keskusel on Tallinnas abivahenditele järjekord 2
aastat, Harjumaal 1 aasta. Antud olukord on tingitud riikliku
kompensatsiooni vähesusest.

Kuulmiabivahendite firmadelt küsiti, millist kuulmisabi
inimesed, kes seal käivad, peamiselt vajavad – kas nõustamist,
abivahendi hankimist, käsitlemist või pigem psühholoogilist
laadi abi. Selgus, et eelkõige vajatakse infot kuulmislangusest,
haiguste ja müra teadvustamist, selgitusi abivahenditest,
abivahendi kompensatsiooni saamisest, aparaadi käsitlemisest
ning sageli on vaja ka kuulmispsühholoogilist nõustamist.
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Probleeme on esinenud aparaadiga harjumisel – paljudel
juhtudel tuleb klienti veenda, et kohanemine abivahendiga
võtab aega.
Kuulmiskeskuste vajadused
Kuulmiskeskused vajavad kvaliteetsema abi osutamiseks
eelkõige riigipoolse abi suurendamist, piirideta lepinguid
maakondadega, rohkem füüsilist kontoripinda ja personali
koolitusi. Rohkem soovitakse teha koostööd kohalike
ühingutega, et tutvustada oma tooteid laiemalt. Kohaliku
ühingu kuulmisnõustaja peab olema kursis kõikide
kuulmiskeskuste poolt pakutavaga, et anda kvaliteetset ja
neutraalset infot keskuste kohta.
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9. Kuulmisnõustamine, kuulmisnõustaja
Kuulmisnõustamine on kuulmispuudega inimeste, nende
pereliikmete ja teiste kuulmisprobleemidega kokkupuutuvate
inimeste nõustamine.












Kuulmisnõustamise valdkonda kuuluvad:
informatsiooni
andmine
kuulmisabija
kuulmisrehabilitatsiooniteenuste kohta;
kuulmispuudega inimeste ja nende pereliikmete nõustamine;
kuuldeaparaatide ja teiste abivahendite õige kasutamise ja
hooldamise õpetamine, remondivõimaluste tutvustamine;
kuulmispuudega inimeste tööalane nõustamine, abistamine
tööotsingutel, vajalike koolituste leidmine, abi tööintervjuul,
toetamine töökohal;
koostöö kuulmispuudega inimeste tööandjate, koolitajate,
omavalitsuste
sotsiaaltöötajate,
kõrvaarstide
ja
kuulmisrehabilitatsioonikeskustega.
Kuulmisnõustamisteenuse osutaja :
on võimeline osutama eespool loetletud teenuseid;
on läbinud kuulmisnõustajate koolituse;
omab vajalikku infot kuulmisrehabilitatsiooni asutuste ja
teenuste kohta;
omab vajalikke teadmisi puuetega inimeste õigustest;
on hea suhtleja.

9.1 Kuulmisnõustaja ülesanded
Kuulmisnõustaja, kes asub tööle kohalikus omavalitsuses
kuulmisnõustamise spetsialistina, on ette valmistatud täitma
allpool oleva ametikirjelduse ülesandeid, tal on vastav
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kvalifikatsioon ja ta on kinnitanud, et juhindub oma tegevuses
kuulmisnõustamise eetikakoodeksist. Järgnevalt on ära toodud
kuulmisnõustaja ametikirjelduse esmane versioon:
LISA
Kinnitatud Eesti Vaegkuuljate Liidu
„…“…….2010 käskkirjaga nr
AMETIKIRJELDUS
I. ÜLDOSA
Ametinimetus
Töö
tegemise
asukoht
Töö
vahetu
korraldaja
Alluvad
Kes asendab
Keda asendab
Kvalifikatsioon

kuulmisnõustaja
Eesti Vaegkuuljate Liidu liikmesorganisatsioonide
vastuvõturuum maakondades või muu KOV
eraldatud ruum
Eesti
Vaegkuuljate
Liit
või
selle
liikmesorganisatsioon
puuduvad
kuulmisnõustaja
kuulmisnõustajat
läbitud järgmised koolitused:

suhtlemiskoolitus;

nõustaja koolitus;

kuulmisabivahendite alane koolitus;

juriidiline
koolitus
kuulmispuudega
inimeste õigustest ja kohustustest;

meditsiiniline koolitus kuulmiskahjustuste
tekkimisest,
ärahoidmisest
ja
ravi
võimalustest;

töö- ja karjäärikoolitus.

Töölevõtmise eeldused:
Nõuded
teadmistele
ja
oskustele,
isiksuseomadustele

Enesekohane kompetentsus:

Suudab toetada nõustatava individuaalset
arengut. Omab nõustatava positiivset
arengut toetavaid hoiakuid ja väärtusi.
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Oskab
motiveerida
nõustatavat
tulemuslikuks tegevuseks.

Oskab ennast analüüsida ja refl ekteerida,
teab oma tugevusi ja nõrkusi, näha ennast
elukestva õppijana.

Omab võimet tulemuslikult töötada
pingeolukorras.
Oskab
efektiivselt
kasutada ja planeerida aega.

Omab otsustus- ja vastutusvõimet,
sealhulgas võimet näha ette otsuse
tagajärgi ja vastutada nende eest.
Sotsiaalne kompetentsus:

On sotsiaalselt kompetentne, käitub rollile
vastavalt
ning
omab
ühiskonnas
aktsepteeritud hoiakuid ja väärtusi.
Orienteerub ümbritsevas keskkonnas.

Mõistab, et nõustatava probleemide
põhjused on mitmekülgsed ning suudab
luua nende lahendamiseks soodsa
keskkonna.

Omab valmisolekut meeskonna- ja
võrgustikutööks.

Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele
oskus kesktasemel.

Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii
kõnes kui kirjas, sealhulgas täpse ja
arusaadava info edastamise ja tagasiside
andmise oskus. Tunneb asjaajamise korda.

Kasutada olevad töökeskkond ja töövahendid :





tööruum liikmesorganisatsiooni ruumis või mujal KOV
eraldatud kabinetis;
erialane kirjandus;
telefon;
arvuti.
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II TÖÖ EESMÄRK
Kuulmisnõustaja töö eesmärk on vähendada haigustest,
õnnetustest ja muudest elusituatsioonidest põhjustatud
kuulmislanguse tagajärjel väljenduvaid kõrval- ja järelmõjusid
ning aidata kuulmispuudega inimestel, nende pereliikmetel ja
teiste kuulmisprobleemidega kokkupuutuvatel inimestel mõista
nõustatava seisundi tähendust oma elus. Nõustatava igakülgne
toetamine eesmärgiga parandada tema toimetulekut
ühiskonnas.
III. TÖÖÜLESANDED
NÄITAJAD
Tööülesanded,
mida
kuulmisnõustaja
kohustub täitma
Planeerimine ja
juhtimine
Nõustamine;
koostöö
vastastikuse
mõistmise
õhkkonna
loomine

JA

TULEMUSLIKKUSE

Töö tulemuslikkuse näitajad, mis iseloomustavad
tööülesannete täitmise oodatavat taset ja tulemusi



1.

ja
2.

3.

4.

5.

Nõustamisele on seatud selged eesmärgid.
Plaanid ja tegevused on kavandatud
vastavalt nõustatava probleemidele.
Saadud informatsiooni põhjal kaardistab
nõustatava vajadused.
Kasutab
eluraskustes
oleva
inimese
nõustamise teooriaid ja tehnikaid (aktiivne
kuulamine,
tagasiside
andmine,
peegeldamine jm) ning rakendab neid oma
töös.
Nõustab ja konsulteerib nõustatavat
tekkinud probleemide lahendamisel. Toetab
nõustamisprotsessi
kaudu
nõustatava
toimetulekut.
Vastavalt olukorrale on valitud sobiv
suhtlemistasand ja -viis. Hea suhtlemisoskus
on
loonud
eeldused
konfliktivabaks
nõustamiseks.
Kõnes ja kirjas on kasutusel korrektne
emakeel, eneseväljendus on selge ja
arusaadav.
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Motiveerimine




Koostöö
kolleegidega,
juhtkonnaga ja
teiste huvitatud
gruppidega






Nõustatava huvid on välja selgitatud ja neid
arvestatakse nõustamise protsessis.
Nõustatavale antud analüüsivat tagasisidet
ja tunnustatud tema pingutusi probleemide
lahendamisel.
Kuulmisnõustaja
on
aktiivne
meeskonnaliige, õppides teistelt ning jagades
oma teadmisi ja oskusi kolleegidega.
Osutab nõustamisteenust vaegkuuljatele,
nõustatava pereliikmetele ja teistele
kuulmisprobleemidega
kokkupuutuvatele
inimestele.
Osaleb ühistegevustes, projektides või
algatab neid.

IV. ÕIGUSED




Omada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja
juurdepääsu info- ja kommunikatsioonivahenditele.
Teha ettepanekuid töö tulemuslikkuse tõstmiseks ja paremaks
korraldamiseks.
Saada erialast täiendõpet.
V. KOHUSTUSED








Pöörata tähelepanu madala sotsiaalse staatusega klientide
aktiivsuse ja enesekindluse tõstmisele.
Väärtustada iga nõustatavat, kohelda teda õiglaselt ja
inimväärselt ning arvestada tema individuaalset eripära ja
vajadusi.
Järgida kuulmisnõustaja eetikakoodeksit ja konfi dentsiaalsust
nõustatava suhtes. Kolmandatele isikutele informatsiooni
andmine on lubatud vaid osapoolte nõusolekul.
Töö haavatavas olukorras nõuab head probleemikäsitlemise- ja
suhtlemisoskust,
tolerantsust,
empaatiat
ja
siirust.
Kuulmisnõustaja töös on oluline teadlikkus eetilistest
põhimõtetest, kuulamis- ja vaatlusvõime, paindlikkus ja loovus.
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Kuulmisnõustaja tagab tema kasutuses oleva vara hoidmise ja
täidab tule- ja tööohutusnõudeid.
Kuulmisnõustaja ametikirjeldus vaadatakse üle iga aasta ja
selles võidakse vajadusel teha muudatusi ja parandusi nii Eesti
Vaegkuuljate Liidu juhatuse kui kuulmisnõustaja ettepanekul.
Kuulmisnõustaja ametikirjeldus kuulub lahutamatu osana
töötaja töölepingu juurde ja on koostatud kahes eksemplaris,
kummalegi osapoolele jääb üks eksemplar.
Lisa „…..” ……………… 20.…a. töölepingule nr ……..
Kinnitan, et olen ametikirjeldusega tutvunud ning kohustun
seda täitma:
Töötaja
…………………………
Nimi - Allkiri - Kuupäev
Kooskõlastan:
Töö vahetu korraldaja
…………………………
Nimi - Allkiri - Kuupäev
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9.2 Kuulmisnõustaja kvalifikatsioon
Kuulmisnõustaja peab olema läbinud järgnevad koolitused :
1. Suhtlemiskoolitus
2. Nõustaja koolitus
3. Abivahendite koolitus – iga firma toodete jaoks 1 päev
(tutvustus, esmahooldus, kasutamisvariandid)
4. Juriidiline koolitus-kuulmispuuetega inimeste õigustest ja
kohustustest
5. Meditsiiniline
koolitus
kuulmiskahjustuste
tekkimisest,
ärahoidmisest, ravist jne. Audiogrammi lugemise õpetus.
6. Töö- ja karjäärialane koolitus – tutvutakse erinevate koolidega,
täiendkoolituste
ja
ametikohtadega,
kus
töötavad
kuulmispuudega inimesed.

9.3 Kuulmisnõustajate eetikakoodeks
Kuulmisnõustaja on loov ja iseseisev ning positiivsete
muutuste esilekutsuja.
Professionaalse kuulmisnõustaja vaimset ja sotsiaalset
iseseisvust iseloomustab tema soov ja valmidus pidevalt õppida,
kollegiaalsus, ametialane kõlbelisus ja vastutustunne.
Kuulmisnõustaja
kutse-eetika
on
tõekspidamiste
ja
põhiväärtuste käsitlus eetiliseks eneseregulatsiooniks, mis on
kuulmisnõustajate vaheline kokkulepe ja mille abil saab
kuulmisnõustaja iseennast analüüsida.
Kutse-eetika põhiülesanne on :
 teadvustada nõustaja moraalset vastutust;
 tõsta nõustaja seisundit ühiskonnas.
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Kuulmisnõustaja põhitõed
Kuulmisnõustaja on missiooniteadlik, kompetentne ning
koostöövalmis.
Kuulmisnõustaja vastutus põhineb tema
kõlbelistel tõekspidamistel ning väärtustel.

tööga

seotud

Kuulmisnõustaja on vastastikkust koostööd ja partnerlust
taotlev, õiglane ja toetav.
Kutse-eetika kriteeriumide juurde kuulub lahutamatu osana
kuulmisnõustaja erialaste oskuste pidev täiendamine ja
arendamine, enesevalitsemine ning emotsioonide juhtimine.
Kuulmisnõustaja kõlbelised põhiväärtused
Iga inimese väärikus
Ülddeklaratsiooniga.

on

tagatud

ÜRO

Inimõiguste

Kuulmisnõustaja on:
1. nõustatava individuaalsust ja huvisid toetav;
2. ennast ja partnerit austav;
3. positiivne ja optimistlik.
Kuulmisnõustaja usub, usaldab ja austab iseennast ning
nõustatavat. Analüüsiv lähenemine probleemidele eeldab
avameelset vestlust ja professionaalset nõustamist.
Kuulmisnõustaja on tolerantne ja heasoovlik. Kuulmisnõustaja
kohtleb nõustatavaid võrdselt ja õiglaselt ning väldib
diskrimineerimist ja soosimist.
52

Kuulmisnõustaja peab sõna ja vastutab oma sõnade eest, hoiab
temale usaldatud saladusi ning aitab jõuda probleemide
lahenduseni.
Kuulmisnõustajal on õigus oma väärtusmaailmale. Nõustamise
protsessis on ta sõltumatu ja vastutab nõustamisprotsessi
juhtimise eest.
Kuulmisnõustaja põhjendab ja argumenteerib oma seisukohti.
Kuulmisnõustaja eetikaprintsiibid
>>> KUULMISNÕUSTAJA
Kuulmisnõustaja on teadlik oma missioonist. Kuulmisnõustaja
on heasoovlik ja tasakaalukas.
Kuulmisnõustaja oskab ja tahab kuulata, märkab ja suunab
otsuste
tegemisel.
Kuulmisnõustajal
on
adekvaatne
enesehinnang
ja
sisemine
vajadus
enesearenguks.
Kuulmisnõustaja omab füüsilist ja vaimset, intellektuaalset ja
emotsionaalset
tasakaalu.
Eneseväljenduses
kasutab
kuulmisnõustaja korrektset keelt ja väldib üleolevat ning
solvavat käitumist.
>>> KUULMISNÕUSTAJA JA NÕUSTATAV
Kuulmisnõustaja arvestab nõustatava isiksusega, austab tema
õigusi ning suhtub temasse inimlikult ja õiglaselt.
Kuulmisnõustaja püüab mõista nõustatava tegutsemismotiive,
mõtteviisi ja tõekspidamisi ning käsitleb taktitundeliselt tema
isiku ja eraeluga seotud küsimusi.

53

Kuulmisnõustajal on empaatiavõime, ta mõistab nõustatava
tundeid ja arvestab sellega.
Kuulmisnõustaja innustab nõustatavat: loob positiivse
õhkkonna, märkab ja tunnustab tema pingutusi ning toetab
probleemide lahendamisel.
>>> KUULMISNÕUSTAJA JA KOLLEEGID
Kuulmisnõustaja on heas läbisaamises enda ja kolleegidega.
Kuulmisnõustaja hindab oma tööd, aktsepteerib kolleegide
poolt tehtut ja osaleb meeskonnatöös.
Kuulmisnõustaja ei tee kriitilisi märkusi kolleegide kohta
võõraste juuresolekul.
Kuulmisnõustaja toetab ja nõustab kolleegi.
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>>> KUULMISNÕUSTAJA PROFESSIONAALSUS
Professionaalsus on kuulmisnõustaja töö alus. Professionaalsuse
tagab ametialane ettevalmistus. Kuulmisnõustaja saavutab
erialaseid kogemusi praktilise töö kaudu. Kuulmisnõustaja on
elukestev õppija, täiustab oma oskusi ning analüüsib oma
tegevust. Kuulmisnõustaja teeb oma tööd vastutustundlikult.
Kuulmisnõustajate atesteerimist korraldab Eesti Vaegkuuljate
Liit üks kord aastas.
Ränga kõlbelise eksimuse korral astub kuulmisnõustaja oma
ametist tagasi. Nõustatava ja kuulmisnõustaja vahelise
nõustamisprotsessiga seotud erimeelsuste ning vaidluste
lahendamine ja otsuse tegemine kuulmisnõustaja edasise
tegutsemise kohta kuulub Eesti Vaegkuuljate Liidu juhtkonna
pädevusse.
>>> KUULMISNÕUSTAJA SUHE ÜHISKONNAGA
Kuulmisnõustaja on teadlik ühiskonnas toimuvatest
protsessidest ja suundumustest. Kuulmisnõustaja tegutseb
koostöös nõustatava ja ühiskonnaga. Kuulmisnõustaja
võimalused oma tööd hästi teha sõltuvad nõustamisprotsessi
paigutatud ressurssidest.

9.4 Kuulmisnõustamine kui teenus

Struktuur
Kuulmisnõustamine teenusena osutatakse EVL spetsialistide
poolt, kellele on väljastatud kuulmisnõustaja kvalifi katsioon.
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Kuulmisnõustamise teenust rahastatakse kohaliku omavalitsuse
vahenditest, lisarahastuse vajadusel fi nantseeritakse teenust
erinevate projektide toel.
EVL või selle kohalik liikmesorganisatsioon sõlmib kohaliku
omavalitsusega lepingu teenuse osutamiseks. Lepinguga
määratud tööde maht, asukoht ja hind sõltub KOV
võimalustest ja piirkonna vajadustest.
Näide Saaremaalt: aastal 2010 osutatakse kuulmisnõustamise
teenust 8-13 tundi kuus, selle rahastaja on Kuressaare
linnavalitsus, teenuse hind on 70 krooni brutotasuna. Teenust
osutab EVLi poolt koolitatud spetsialist.
Tegevuskava
EVL koos KOV-i ja kohaliku ühinguga sõlmib lepingu
kuulmisnõustamise teenuse osutamiseks piirkonnas.
EVL korraldab kuulmisnõustajate väljaõppe, atesteerib ja
teostab kuulmisnõustamisteenuse järelvalvet. Kuulmisnõustaja
edastab EVL-ile andmeid, mille põhjal EVL saab ülevaate
kuulmisabi vajadusest. EVL saab vastavalt saadud andmetele
kuulmisabi ja kuulmisnõustajate väljaõpet reguleerida.
Hind
Teenuse hind määratakse vastastikusel kokkuleppel KOV-ga.
EVL soovitab lähtuda hetkel vabariigis kehtivatest nõustamise
hindadest. Aastal 2010 on Sotsiaalministeeriumi poolt
kehtestatud
rehabilitatsiooniteenuste
hinnakirja
järgi
keskmiseks tunnihindeks 173 krooni. Viipekeele tõlketeenuse
hind algab Tallinnas ilma käibemaksuta alates 450 kroonist,
mujal Eestis on tõlketeenuse hind 450 krooni tunnis.
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Vastutus
Kuulmisnõustamise teenuse kvaliteedi eest vastutab Eesti
Vaegkuuljate Liidu ja kohaliku vaegkuuljate organisatsiooni
juhtkond. Kuulmisnõustaja järgib eetikakoodeksit ja vastutab
antud nõuannete eest.
Kontroll
Kontrolli kuulmisnõustamisteenuse lepingumahtude täitmise
üle teostab KOV. Lisaprojektide järelvalvet koordineerib asutus,
kust lisaprojektide raha taotleti. Järelvalvet teostab ka EVL-i
koos kohaliku piirkonna organisatsiooniga.

10. Eesti Vaegkuuljate Liit kuulmisabi
osutajana
Eesti Vaegkuuljate Liit on katusorganisatsiooniks 17-le
maakondlikule vaegkuuljate ühingule. Liidu pädevusse kuulub
liikmesorganisatsioonide
tegevusele
kaasaaitamine
ja
koordineerimine, vaegkuuljate toimetulekule kaasaaitamine
ning vaegkuuljate huvide esindamine riigi- ja kohalike
omavalitsuste asutustes.
Eesti Vaegkuuljate Liidu kontor asub Tallinnas, Toompuiestee
10. Liidu juhatus on kuueliikmeline. Abistavaks institutsiooniks
on Liidu juurde moodustatud Nõukoda. Aastal 2010 on EVL-l
palgalisi töötajaid 1 – tegevjuht. Lisaks tegevjuhile osutavad
projektipõhiselt teenuseid raamatupidaja ja projektijuhid.
Eesti Vaegkuuljate Liit annab välja infolehte Auris ja
kuulmisalaseid brožüüre. Koostööd tehakse teiste puuetega
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inimeste organisatsioonidega, Soome ja Rootsi vaegkuuljate
Liitudega, ministeeriumidega, kohalike omavalitsustega ja
kuulmiskeskustega. Liit viib läbi õppe- ja infopäevi
vaegkuuljatele, sotsiaaltöötajatele, haridusametnikele ja teistele
kuulmispuuetega inimestega kokkupuutuvatele isikutele. Liidu
kultuuri- ja spordiosakond Kõku korraldab erinevaid üritusi
noortele ja tööealistele. Eesti Vaegkuuljate Liidu kontorist saab
osta
soodushinnaga
kuuldeaparaatide
patareisid.
Vastuvõtupäevadel osutatakse tasuta kuulmisalast nõustamist.
10.1

Rehabilitatsiooniteenused
lastele ja täiskasvanutele

kuulmispuudega

Eesti Vaegkuuljate Liit on alates 2010 aastast rehabilitatsiooniteenuseid osutavate asutuste nimekirjas.
Teenused, mida osutatakse nii lastele kui ka täiskasvanutele, on
järgmised:








rehabilitatsioonivajaduse
hindamine ja rehabilitatsiooni
planeerimine, plaani täitmise
juhendamine, plaani
täiendamine ja tulemuste
hindamine;
füsioterapeudi grupitöö;
sotsiaaltöötaja teenus, sh pereja grupinõustamine;
eripedagoogi teenus, sh pere- ja
grupinõustamine;
psühholoogi teenus, sh pere- ja
grupinõustamine;
logopeedi teenus, sh grupinõustamine.
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Selleks, et teenuseid saada, peab olema kehtiv
rehabilitatsiooniplaan ja suunamiskiri teenusele. Suunamiskirja
saab elukohajärgsest pensioniametist. Kui plaani veel ei ole, siis
meeskond koostab selle, seejärel saab ka teisi teenuseid tellida.
Teenuste tellimiseks tuleb registreerida end telefonitsi 661 6394
või e-maili teel: vaegkuuljad@hot.ee
10.2 Kuulmisrehabilitatsiooniprogramm tööealistele
vaegkuuljatele
Antud programm on mõeldud tööealistele kuulmispuudega
inimestele, kellel on raskusi tööturule sisenemisel ja seal
püsimisel. Programm on loodud koostöös Soome Kuuloliitoga,
kellel on aastatepikkune kogemus kuulmispuuetega tööealiste
inimeste rehabiliteerimisel. Kursus on mõeldud tööl olevatele
alla 63-aastastele kuulmispuudega isikutele, kelle kuulmine on
langenud sel määral, et kuulmiskahjustus takistab igapäevast
elu. Isikul võib olla kuuldeaparaat juba kasutusel või ta alles
kaalub selle soetamist. Osalejad võivad olla nii töötavad, töötud
kui ka õpilased. Rehabilitatsiooni programmi on inimene
suunatud tööl, õpingutes, peresisesel suhtlusel või muu
sotsiaalse suhtlusega esinevate raskuste tõttu. Kursustele võib
registreeruda ka lähisugulane, kes toetab osalejat.
Kursuse eesmärk on toetada rehabilitatsiooni abil
kuulmispuudega inimest, anda
teavet kuulmismeeltest,
suhtlemisest ja toetavatest tava- ja tugiteenustest ning toetada
tema võimet toime tulla kuulmispuudega. Kursuse eesmärk on
ka hinnata rehabilitatsiooni tulemusi ning vajaduse korral
suunata
inimene
edasistele
rehabilitatsiooniteenustele.
Tööealiste täiskasvanute kursusel on oluline tööturul püsimise
toetamine. Kursuse läbinud inimene on suuteline tööturul
paremini hakkama saama. Mittetöötav kuulmispuudega
59

inimene leiab peale kursuse läbimist hõlpsamini endale
sobivama töö, töötav kursuse lõpetanu on suuteline töökohta
säilitama.
Esimeses osas tehakse põhjalikult kindlaks osaleja tervislik,
sotsiaalne ja ametialane olukord ning suutlikkus toime tulla
ametialaselt. Uuringus kasutatakse meditsiinilisi, sotsiaalseid,
psühholoogilisi ja hariduslikke uurimismeetodeid. Uuringud on
olulised tööturul hakkamasaamise hindamiseks, et viia
vastavusse kliendi tervislik seisund ja psühhosotsiaalsed tegevusja töövõimed. Rehabilitatsioonikursuse esimese osa lõpus on
osaleja koos meeskonnaga koostanud endale tegevusplaani,
mida ta peab täitma vahe-etapil kuni järgmise osani, mil
toimub järgmine hindamine. Tegevusplaan hõlmab eelkõige
neid tegevusi, mis on olulised tööturule sisenemiseks ja seal
püsimiseks. Teises osas analüüsitakse saavutatud tulemusi ja
vajakajäämisi ning korrigeeritakse edasist tegevuskava. Teise
osa lõpuks on klient suuteline tööturul iseseisvalt hakkama
saama.
Kursus toimub kahes jaos, esimene osa on viie-, teine
neljapäevane. Vahe kahe osa vahel on 5 kuud. Kursuse
toimumiskohad on hetkel lahtised, täpsemalt selguvad need
programmi käivitamisel. Eelnevate kogemuste põhjal
eelistatakse sanatooriume ja taastusravikeskuseid, kus on
vastavad ruumid rehabilitatsiooni teostamiseks. Loengud ja
individuaalsed nõustamised sisaldavad teavet kuulmismeeltest
ja nende tähtsusest, erinevatest kuulmiskahjustustest,
kuulmisabivahenditest, kuulmislanguse mõjust suhtlemisele
ning psühholoogilisest aspektidest eri eluvaldkondades.
Rehabilitatsioonis tegeletakse ka füüsilise ja vaimse heaoluga.
Igale rehabilitatsiooni saajale määratakse juhendaja, kes
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küsitleb teda ja kaasas olevat perekonnaliiget kursuse alguses,
suunates kogu kursuse vältel rehabilitatsiooni kulgu. Vajaduse
korral rakendatakse ka teiste töörühma liikmete isiklikku
juhendamist või arsti ja kuulmisuurija konsultatsioone. Kursuse
eesmärkide täitmiseks kasutatakse ka kogemusnõustajate abi.
Kursuse meeskonda kuuluvad kõrva-, nina-ja kurgu spetsialist,
kuulmisuurija,
psühholoog,
logopeed,
eripedagoogkutsenõustaja,
sotsiaaltöötajaabivahendite
spetsialist,
kogemusnõustaja ja füsioterapeut. Kursuse jooksul on
kuulmispuudega inimestel kohtumised töörühma määratud
juhendajaga ning vajaduse korral teiste spetsialistidega.
Kursuslaste omavahel veedetud vaba aeg annab võimaluse
vahetada ideid ja kogemusi ning on seega oluline osa kursusest.
Kursuse tulemusena on
osaleja suuteline tööturul
hästi toime tulema, on
teadlik enda vajadustest ja
võimetest,
riiklikest
tugiteenustest, kuulmisabivahenditest ning oskab
saadud teadmisi edukalt
rakendada.
Osalejatele kursus on tasuta, sõidukulud hüvitatakse. Kursusele
registreeritakse Eesti Vaegkuuljate Liidu kaudu. Osalejate
valiku teeb rehabilitatsioonikomisjon.
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11. Vaegkuuljate organisatsioonid
Eesti Vaegkuuljate Liit
Toompuiestee 10, 10137 Tallinn; tel 661 6394
e-post: vaegkuuljad@hot.ee
Kodulehekülg: http://www.vaegkuuljad.ee
Esimees: Andrus Helenurm mob. 5341 0113
e-post: andrus.helenurm@gmail.com
Uno Taimla mob. 5330 5884
e-post: unotaimla@hot.ee
Külliki Bode mob. 5347 8422
e-post: kylliki@vaegkuuljad.ee
Hiiumaa Vaegkuuljate Ühing
Nõmme 23, 92412 Kärdla
Esinaine: Ene Oga tel. 5330 6081
e-post: ene.oga.001@mail.ee
Jõhvi Vaegkuuljate Ühing
Kaare 7, 41534 Jõhvi
Esinaine: Hilja Makara mob. 5559 8558
e-post: johvi.vk@email.ee
Jõgeva Vaegkuuljate Ühing
Ristiku 3, 48303 Jõgeva
Esinaine: Elina Kabanen mob. 525 6470
e-post: elinakabanen@hot.ee
Järvamaa Vaegkuuljate Ühing
Tallinna mnt 13, 72713 Paide
Esinaine: Ülle Kruusma mob. 5551 9682
e-post: kruusmaylle2@hot.ee
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Läänemaa Vaegkuuljate Ühing
Kastani 7, 90508 Haapsalu
Esimees: Ülo Koemets mob. 5662 6208
e-post: liiviko@gmail.com
Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
Bastioni 6, 44306 Rakvere
Esinaine: Kersti Leppik mob. 5330 4937
e-post: kerstileppik@hotmail.com
Nõmme Vaegkuuljate Selts
Toompuiestee 10, 10137 Tallinn
Esimees: Rein Järve tel 670 0357
e-post: reinjarve@hot.ee
Põlva Vaegkuuljate Ühing
Uus 2, 63308 Põlva
Esinaine: Milvi Ojavere tel 799 4864
e-post: piirile@hot.ee
Pärnumaa Vaegkuuljate Ühing
Riia mnt 70 , 80015 Pärnu
Esinaine Maie Esperk mob. 553 8518
e-post: maie250@hot.ee
Kodulehekülg: http://www.hot.ee/parnuvku
Raplamaa Vaegkuuljate Ühing
Kaiu vald, Karitsa küla, Raplamaa 79320
e-post: rapla@vaegkuuljad.ee
Esimees Viljar Parm mob. 5630 2178
Kodulehekülg: http://www.raplavk.ee
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Saaremaa Vaegkuuljate Ühing
Pikk 39, 93812 Kuressaare
Esinaine: Eda Põld mob. 5349 0293
e-post: edapold@hot.ee
Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing
Toompuiestee 10, 10137 Tallinn
Tel: 661 6394 E-post: info@thvk.ee
Esinaine: Külliki Bode mob. 5347 8422
e-post: kylliki@vaegkuuljad.ee
Kodulehekülg: http://www.thvk.ee
Tartumaa Vaegkuuljate Ühing
Rahu 8, 50112 Tartu
Esinaine: Heli Veide mob. 5805 1988
e-post: heli.veide@mail.ee
Valga Vaegkuuljate Ühing
Kungla 15, 68204 Valga
Esinaine Vaike Visnapuu tel 766 3257
e-post: valgakoda@hot.ee
Viljandi Vaegkuuljate Ühing
Posti 20, 71004 Viljandi
Esinaine: Erika Kiviloo mob. 527 0887
e-post: erikakiviloo@hot.ee
Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
Jüri tn.19a, 65608 Võru
Esimees: Johannes Siidra tel 782 2724
e-post: johannes.siidra@mail.ee
katrin.lapina@mail.ee
Kodulehekülg: http://www.vorumaavk.ee
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KUULDEAPARAADID
VALMISTATUD EESTIS!
Alates aastast 1978.
Toodame 19 tüüpi kuuldeaparaate, et täita
vaegkuuljate mitmekülgsed vajadused.
Müügiosakond avatud: E-R: 10.00-18.00
Lõuna:11.00-11.30
Tel.: 6115616, Faks: 6115601
e-post: mail@tondi.ee
koduleht: www.tondi.ee
Asume: Pärnu mnt 142,
11317 Tallinn, 5-korrus
TONDI ÄRIKESKUSE kõrval
( ~ 200m KALEV-i bussipeatusest kesklinna
poole)

HINNAD ALATES 970.Käsitsemiselt kõige lihtsamad ja hinnalt odavamad on kuuldeaparaadid U-2M1, U-2M4, U-2M6 keskmise ja U-03M tugeva
kuulmiskao kompenseerimiseks, need aparaadid on meie müügis ka
kõige populaarsemad.
KA-03...KA-08 korpus on väiksem ja ei paista kõrva tagant nii palju
välja, ka on neil rohkem reguleerimisvõimalusi.
KA-03B, KA-04B ja KA-08 sageduslikud omadused tagavad
kvaliteetse linnulaulu ja sümfooniakontserdi kuulamise.
KA-05 ja KA-07 on automaatse võimenduse regulaatoriga, mis tagab,
et heli teie kõrvas ei muutu kunagi liiga valjuks.
KA-08 on digitaalne, kolme programmiga, laia dünaamilise
diapasooni kompressiooniga (WDRC) aparaat, mis annab võimaluse
keskmise ja tugeva kuulmiskao täpseks kompenseerimiseks.
Aparaadid KA-13, KA-15, KA-17 on kõige väiksemas, eelkõige
noortele ja lastele sobivas korpuses.
KA-13 on keskmise, KA-15 ja KA-17 tugeva kuulmiskao
kompenseerimiseks, nad on kõrgsageduslikud, mis kindlustab ka
muusika kvaliteetse kuulamise.
KA-15 omab väga sügavat madalsageduse mahasurumise
reguleerimist, tagab hea kuulmise inimestel, kellel on tugevalt
langenud kõrgete sageduste kuulmine.
KA-17 on digitaalne aparaat, mille parameetrid seatakse kasutajale
täpselt sobivaks nelja regulaatori abil.

Tagame kuuldeaparaatide laitmatu funktsioneerimise ja
aastatepikkuse tööea.

