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SISSEJUHATUS 

Kuulmispuudega isikud jagunevad vastavalt kuulmislanguse astmele kahte põhirühma: 

kurdid ja vaegkuuljad. Eesti ühiskonnas on kuulmispuudega isikud läbi erinevate 

asutuste hästi organiseerunud, mis tähendab, et eraldi on loodud nii kurtide kui ka 

vaegkuuljate organisatsioone, milles väga olulist rolli mängib töö kuulmispuudega 

noortega. 

Kuulmispuudega inimestest on kirjutatud suur hulk artikleid ajakirjanduses ning välja 

on antud raamatuid, mis kajastavad kuulmispuudega inimeste ajalugu, vaegkuuljate või 

kurtide kogukonnatööd, toimetulekut, meditsiinilise abistamise võimaldamist jne. 

Samas materjale, mis kajastaksid just nimelt noorte vaegkuuljate ja kurtide eluga 

toimetulekut ja integratsiooni, on suhteliselt vähe. Sellest tulenevalt soovis diplomand 

kirjutada töö teemal „Kuulmispuudega noorte integratsioon kogukonda Pärnu ja 

Tallinna linna näitel“. 

Diplomitöö eesmärgiks on anda ülevaade kuulmispuudega noorte igapäevaeluga 

toimetulekust kahes erinevas kogukonnas: Pärnu ja Tallinna linnas. Eesmärgiks on välja 

selgitada, millised on kuulmispuudega noorte peamised probleemid ning millised 

võiksid olla lahendused nende probleemide leevendamiseks. Antud probleemikäsitlus 

on vajalik hindamaks kuulmispuudega noorte võimalusi omandada haridust, leida tööd, 

olla kaasatud kogukonnatöösse (vaegkuuljate või kurtide kogukonnatöösse) ning samuti 

hinnata nende rahulolu igapäevaeluga. Ühe olulise aspektina tuleb uurida, kas 

kuulmispuudega noored on rahul neile suunatud toetuste ja teenustega, mille eesmärk 

on tagada neile iseseisev toimetulek. 

Uurimus viidi läbi kvalitatiivse uurimusena. Andmeid koguti intervjuude kaudu 

viipekeele tõlgi vahendusel viielt kuulmispuudega noorelt, ühelt lapsevanemalt ja 

seitsmelt vastava valdkonna eksperdilt.  

Töö jaguneb kaheks peatükiks. Esimeses peatükis käsitletakse vaegkuulmise ja kurtuse 

klassifitseerimist meditsiinilisel ja sotsiaal-kultuurilisel alusel ning võrdsete võimaluste 
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strateegiate rakendamist ja invapoliitikaplaanide koostamist kohalikes omavalitsustes. 

Lisaks tulevad käsitluse alla kuulmispuudega inimestele suunatud hariduslikud ja 

tööhõivealased strateegiad ning kuulmispuudega inimeste sotsiaalne kaitse, mille all 

mõistetakse eelkõige toetusi ja teenuseid. Viimasena on käsitletud kurtide ja 

vaegkuuljatega seotud sotsiaaltööd nii individuaalsest kui ka võrgustikutööst lähtuvalt. 

Antud diplomitöös on kasutatud kahte eraldi mõistet: ühiskond ja kogukond. Ühiskonna 

all mõistetakse Eestit tervikuna ehk arvesse võetakse üle-eestiline käsitlus. Mõiste 

kogukond viitab kas geograafilisele asupaigale või ühiste huvide, identiteedi või 

vastastikuste suhete alusel rühma moodustavatele inimestele. Antud töös käsitletakse 

kogukondadena Pärnu ja Tallinna linna. Vastavalt ühisele identiteedile ja vastastikustele 

suhetele moodustavad eraldi kogukonnad veel vaegkuuljad ja kurdid. Antud 

diplomitöös selgitatakse, millal on konkreetse teemakäsitluse juures kasutatud 

kogukonna mõiste all asulat ning millal kurtide või vaegkuuljate kogukonda. 

Töö vormistamisel on lähtutud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži „Üliõpilaste kirjalikud 

tööd“ 2010. aastal välja antud juhendist. 
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I. TEOREETILINE ÜLEVAADE KUULMISPUUDE 
KÄSITLEMISEST, SOTSIAALTÖÖST VAEGKUULJATE 
JA KURTIDE NOORTEGA, NENDE IGAPÄEVAELUGA 
TOIMETULEKUST JA SOTSIAALSEST KAASATUSEST 

1.1. Vaekuulmise ja kurtuse klassifitseerimine 

Kuulmispuue võib olla kaasasündinud või õnnetuse, haiguse tagajärjel tekkinud 

kuulmiselundite kahjustus, mille tagajärjeks on kuulmislangus. Kuulmispuudega 

inimesed jagatakse kahte gruppi: vaegkuuljad ja kurdid. Vaegkuulmist ja kurtust 

käsitletakse ühiskonnas laialdaselt. Üldiselt nähakse vaegkuulmise ja kurtuse puhul 

meditsiinilisi ehk pigem füsioloogilisi probleeme, kuid käsitlusel on veel sotsiaal-

kultuuriline klassifitseerimine, mille puhul kuulmispuudega inimene määrab ise, kas ta 

kuulub puudega või tervete inimeste hulka. 

Kuulmispuudega inimestel on kuulmislanguse astmest tulenevalt individuaalne 

tegutsemisvõime ühiskonnas takistatud, mistõttu on kuulmispuudega lastele ja noortele 

loodud Eestis mitmed eriharidusasutusi, mis aitavad neil ühiskonda integreeruda. 

Kuulmispuudega inimestel aitavad ühiskonnaelust osa võtta erinevad kurtide ja 

vaegkuuljate organisatsioonid, mille läbi saavad nad ühiskonda omal moel rikastada. 

Näiteks on kurtidel olemas oma kultuur, mis sisaldab endas viipemänge, viipeluulet, 

mänge, lugusid jne. (Eesti kurtide kultuur 2011, viidatud Paales 1999 vahendusel) 

Inimese kurdiks või vaegkuuljaks määramisel kasutatakse helivaljuse mõõtühikut 

detsibelli (dB), mis on saanud nime Alexander Graham Bell'i järgi. Helivaljuse 

mõõtmisel kasutatakse detsibellskaalat, mille abil saab määrata inimese kuulmisjääki, 

mis on vaegkuulja potentsiaalseks kuulmisvõimeks (Hollman 1999: 9; Kotsar, Kotsar 

1992: 91). 

Vastavalt dB-skaalale on lehtede sahina, vaikse muusika ja sosistamise helitugevuseks 

30 dB. Helitugevuseks 60 dB on tavaline vestlus ja taustmuusika. Tiheda liikluse poolt 
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tekitatud heli ulatub 80-89 dBni ja rokk-kontserdi heli on ligikaudu 115 dB. (Jones, 

Alarcon 2009: 102-103) 

Meditsiinis diagnoositakse vaegkuuljaks inimene, kelle kuulmislangus on 30 dB, mis 

tähendab, et ta pole võimeline kuulma helitugevust alla 30 dB (Taimla 2008: 17). 

Kurdiks diagnoositakse 80-90 dB ja suurema kuulmislangusega isik, mis tähendab, et 

paljudel kurtidel on olemas teatud kuulmissäilmed. (Leemets 2010: 41). 

Vastavalt Eesti Vaegkuuljate Liidu kuulmisabi teatmikule (2006: 17) määratakse 

kuuldeaparaat isikule, kelle kuulmislangus ületab 25 dB. 

Vaegkuuljate kuulmislanguse aste on väga lai. Inimene kuulmislangusega 30 dB saab 

60 dB helitugevusega tavavestlusest informatsiooni kätte 25-40% ulatuses. Inimene 

kuulmislangusega 30-45 dB jääb ilma kõnest 50% ulatuses. Kui kurtuse piiriks on 

määratud helitugevus 80 dB, siis vaegkuuljaks saab määrata inimesi kuulmislangusega 

vahemikus 25-80 dB. Seega on vaegkuuljateks diagnoositud inimeste ühiskonnaelus 

hakkama saamine erinev. (Püss 2011: 2) 

Kuulmispuude käsitlemisel on kasutusel mitmed mõisted. Laialdaselt on kasutatud 

mõistet „surdus“, mis tuleb ladinakeelsest sõnast surditas ja tähendab kurtust. Sellest 

tulenevalt nimetatakse vaegkuuljatega tegelevat pedagoogikaharu surdopedagoogikaks, 

mis täpsemalt uurib vaegkuuljate õpetamise ja kasvatamise probleeme. Vastava 

väljaõppe saanud pedagoogi, kes tegeleb vaegkuuljate laste õpetamise või 

kasvatamisega, nimetatakse surdopedagoogiks. (Kotsar, Kotsar 1992: 91) 

Esimese Eesti Vabariigi ajal ning NSV Liidu algusperioodil, nimetati kurte inimesi 

kurttummadeks, kuna kurtuse tagajärjel ei õppinud nad rääkima. NSV Liidu ajal 

kehtestati kurtidele lastele üldine koolikohustus, misjärel ei võinud kurtide kooli õpilasi 

enam kurttummadeks nimetada, sest esimesest kooliastumise päevast alates hakkas 

lapsel kujunema keel ja kõne. (Ojasaar et al. 1966: 33) 

Tänapäeval kasutatakse mõistet kurttumm inimese kohta, kes on kurt, kuid kelle 

artikulatsiooniaparaadi funktsioon on häiritud, ta ei oska kasutada enda keelt ja suud 

rääkimisel. (Abistavad... 2011) 
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Osalist kuulmispuuet ehk vaegkuulmist nimetatakse veel nürmuseks, millest tulenevalt 

nimetatakse vaegkuuljaid ka nürmikuteks (Kotsar, Kotsar 1992: 91). 

Ühiskonna enamus näeb kuulmislanguses peamiselt puuet, mis on kõrvalekalle normist 

ning mille korral vaadeldakse kuulmispuudega inimesi kui patsiente, kelle 

integreerumine ühiskonda ja rehabilitatsioon sõltub tervishoiuasutuste ja 

eriõppeasutuste poolt pakutavast meditsiinist ning audioloogilisest ja logopeedilisest 

abist. (Laiapea 2007: 83-84) 

Vastavalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 alusel arvestatakse puude 

tuvastamisel ja puude raskusastme määramisel kolme parameetrit: kehalised 

funktsioonid ja struktuurid, individuaalne tegutsemisvõime ja inimese osalemine 

ühiskonnaelus. Vastavalt nimetatud seadusele määratakse keskmine puue isikule, kes 

vajab regulaarset kõrvalabi või juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt korra 

nädalas. Raske puue määratakse isikule, kes vajab kõrvalabi, juhendamist või 

järelevalvet igal ööpäeval, ja sügav puue isikule, kes vajab pidevat kõrvalabi, 

juhendamist või järelevalvet ööpäevaringselt. (RT I 1999, 16, 273) 

Puude raskusastme määramine toimub Sotsiaalkindlustusametis, kus inimesele 

määratakse vastavalt keskmine, raske või sügav puudeaste. Kuni 16-aastastele lastele ja 

vanaduspensioniealistele inimestele määratakse puude raskusaste vastavalt kõrvalabi, 

juhendamise või järelevalve vajadusele. Tööealisele inimesele määratakse puude 

raskusaste lähtuvalt tema võimalustele ühiskonnaelust osa võtta. See tähendab, et kui 

inimese igapäevaelus osalemisel esineb raskusi, määratakse talle keskmine puue, kui 

tema osalemine ühiskonnaelus on piiratud, määratakse raske puue, ning täielikult 

takistatud ühiskonnaelus osalemise korral määratakse sügav puue. (Puude... 2011) 

Kurtidel inimestele on määratud üldjuhul keskmine või raske puue. (Sotsiaalteenused... 

2007: 34). Sügava kuulmispuudega inimesed on näiteks pimekurdid. 

Vastavalt meditsiinilisele käsitlusele on kuulmispuudega inimene olenevalt 

kuulmislanguse astmest kas vaegkuulja või kurt. Samas sotsiaalse klassifitseerimise 

puhul saab inimene olenemata sellest, kas ta kasutab kuulmist toetavaid abivahendeid 

või mitte, ise määratleda, kas ta soovib puuetega inimeste hulka kuuluda. 
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Sotsiaalkultuurilise ehk keelelis-kultuurilise lähenemise korral ei ole tähelepanu 

keskendunud mitte puuduvale osale, milleks on kuulmine, vaid olemasolevale, milleks 

on viipekeel, sellele tuginev positiivne minapilt, kurtide kultuur jms. Kurdid 

määratlevad endid keelelis-kultuurilise vähemusrühmana ning nende ootus ja eeldus on 

saada vastavat tunnustust ka ühiskonna enamuselt. (Laiapea 2007: 84) 

Kurtide ja vaegkuuljate kogukonnad asetsevad eraldi. Kurtide kogukonnas suhtlevad 

inimesed viipekeeles, vaegkuuljad kõnekeeles. Kurtide kogukond on ühiskonnast 

eristatav, sest neil on välja kujunenud eraldi kultuur, mis sisaldab keelt, väärtusi, 

uskumusi, kurtidele suunatud üritusi jms. Vaegkuuljad saavad suhelda kuuljatega 

kõnekeeles, kuid kuulmislanguse tõttu on nende suhtlemine kuuljatega takistatud. 

Seetõttu on ka nemad moodustanud vastavaid organisatsioone, et arendada vaegkuuljate 

ühistegevust ning teha koostööd teiste organisatsioonidega tagamaks vaegkuuljate 

võrdväärne toimetulek ühiskonnas. 

1.1.1. Klassifitseerimine meditsiinilisel alusel 

Meditsiin käsitleb kurte ja vaegkuuljaid inimestena, kellel on puue, millest tulenevaid 

probleeme on vaja ravida ning kompenseerida. 

Meditsiinilise käsitluse puhul on olulised kuulmislanguse objektiivselt mõõdetavad 

kriteeriumid (Reilson, Paabo 2007: 9-10): 

1. aeg – kas tegemist on kaasasündinud või omandatud kuulmislangusega 

2. koht – millises heli vastuvõtuorganis kahjustus asub 

3. sügavus – kuulmislanguse aste on kas kerge, mõõdukas, raske või sügav 

Kuulmislanguse astme määramine ei ole seotud puude raskusastmetega, milleks on 

keskmine, raske ja sügav puue. 

Kuulmispuue on kuulmisaistingu defekt, mille tõttu paljud teised funktsioonid on 

häiritud ning vajavad arendamiseks intensiivset sekkumist. Kuulmise kaotusega saavad 

kahjustada kõne ja hääle taju. Ilma sekkumiseta saab kahjustada olemasolev kõnekeel, 

mis omakorda põhjustab suhtlemisprobleeme. Kui inimene eelistab enda suhtlemisel 

viipekeelt, arendamata kõnekeelt, kahjustub tema kognitiivsete oskuste areng. 

Nimetatud probleemide tulemusel puudub tal võimalus saada hea haridus ning töökoht, 
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mistõttu on ta ühiskonna poolt vaadelduna invaliid. Selle vältimiseks peetakse õigeks 

varajast sekkumist. Tänapäevaste lahendustena on välja pakutud sisekõrva implantaadi 

paigaldamine varajases lapseeas ja oraalne õpetamine koolis. (Broesterhuizen 2005: 

131) 

Inimese kõrva ehitus on keeruline, jagunedes kolmeks osaks: väliskõrvaks, keskkõrvaks 

ja sisekõrvaks. Kõrvahaigusi liigitatakse vastavalt sellele, millises kolmest osast 

kahjustus asub. Konduktiivse (juhtiva) kahjustuse korral on takistatud helivõngete 

juhtimine väliskõrvast keskkõrva. (Hollman 1999: 7) 

Neurosensoorne kahjustuse korral on kahjustatud sisekõrva osa teo (kohlea) 

kuulmiskiud (Samas: 7), mille ülesandeks on muundada helivõnkumisi elektrilisteks 

impulssidesks ja edastada neid ajule (Reilson, Paabo 2007: 8). 

 

Joonis 1. Kõrva ehitus (Kuulmisest... 2011; Hollman 1999: 6-7) 

Kuulmiselundite kahjustusi võivad põhjustada mitmed asjaolud. Kõige suurema 

tõenäosusega (kuni 90%) sünnib kurt laps kurtidel vanematel, sest kromosoomides 

esineb üle 200 kuulmislangust põhjustava geeni. Seetõttu võib laps olla tundlikum 

otodoksiliste (teatud antibiootikum) ravimite suhtes, nagu näiteks genamütsiin, ja olla 

vastuvõtlikum mürale. (Kuulmiskahjustuse ... 2011; Reilson, Paabo 2007: 12) 

Sisekõrv 

Tigu 

Poolringkanalid Väliskõrv 

Väliskuulmekäik 

Kuulmekile 
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Varajase algusega kuulmislangus on 50-60% juhtudest pärilik ehk geneetiline ja 40-

50% juhtudest on kuulmislangus omandatud. (Teek ja teised 2010: 781) 

Pärilik kuulmislangus jagatakse sündroomseks ja mittesündroomseks vormiks. 

Sündroomse kuulmislanguse korral esineb patsiendil lisaks kuulmisfunktsiooni 

häirumisele veel väliskõrva nähtav anomaalia või teiste elundisüsteemide patoloogia. 

Sündroomse kuulmislanguse osakaal geneetilise kuulmislangusega patsientide hulgas 

on ligikaudu 30%, kuid kõigi kuulmislangusega isikute hulgas (geneetiline ja 

omandatud) on see protsent väiksem. Mittesündroomse ehk isoleeritud kuulmislanguse 

korral ei esine patsiendil väliselt nähtavaid arenguanomaaliaid ja teiste 

elundisüsteemide patoloogiaid. Kaasasündinud päriliku kuulmislangusega isikute seas 

on 50-80% juhtudest tegu isoleeritud kuulmislangusega. (Samas: 781-782) 

Kuulmislangust võivad lapsele põhjustada ema rasedusaegsed haigused, nagu näiteks 

parasiitne haigus toksoplasmoos. (Toksoplasmoos... 2011), punetised, 

tsütomegaloviirus, mis levib kehavedelike kaudu ning jääb peale nakatumist terveks 

eluks organismi ning normaalse immuunsüsteemiga isikutel haigusnähte ei põhjusta 

(Tsütomegaloviirus... 2011). Veel võivad kuulmislangust põhjustada erinevad 

suguhaigused: HIV, herpes, süüfilis. Sünnitusaegsete põhjustena saab välja tuua 

hapnikupuuduse, reesuskonflikti, enneaegsuse ja sünnijärgsed haigused, milleks on 

meningiit, leetrid, tuulerõuged ja keskkõrvapõletik. (Reilson, Paabo 2007: 12) 

Kuulmislangust põhjustavad veel erinevad traumad ja müra. Kuulmekile, mis asub 

keskkõrvas, võib saada traumeeritud akustilise trauma või rõhu tõttu, mille tagajärjeks 

on ajutine või püsiv kuulmislangus. Helidest põhjustatud traumade poolt kõige 

haavatavam koht inimese kõrvas on sisekõrv, kus toimub helilainete konverteerimine 

närviimpulssideks, mis suunatakse edasi ajju. Sisekõrvas asub vedelikuga täidetud 

spiraalne toru ehk tigu, mille sisepinda katvad mikroskoopilised karvakesed võtavad 

vastu helilainete põhjustatud vibratsioone. Kui karvakesed on müra tõttu üle töötanud, 

võivad nad ainevahetuslikult väsida ja surra ning kaotada püsivalt oma funktsiooni. 

(Noise-Induced... 2011) 

Teos olevaid karvarakke võivad haigustest kahjustada mumps, meningiit ja meniere'i 

haigus või ototoksiliste ravimite kasutamine. Menier'i haiguse puhul toimub vedeliku 
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rõhu suurenemine sisekõrva osades. Kahjustada saavad keha tasakaalu eest vastutavad 

poolringkanalid, milles olev vedelik annab retseptoritele signaale keha asendi ja 

liigutuste kohta. Haiguse tõttu kahjustub ka tigu, mille tulemusena tekib kuulmislangus. 

(Ménière... 2010: 1). 

Verevarustust sisekõrvas ja seega karvarakke võib kahjustada ka diabeet. Diabeet pärsib 

toitainete liikumist sisekõrva ja mõjutab karvarakkude funktsioneerimist. (Kasper 

2007:1) 

Kuulmislanguse aste on inimestel erinevate kuulmislangust põhjustavate asjaolude tõttu 

erinev. Nende inimeste paremaks liigitamiseks on koostatud erinevaid klassifikatsioone, 

mis aitavad määrata neile sobivaima ravi ja koolilaste puhul näiteks õige 

haridusasutuse. 

Kuulmislangusega inimeste määramine erinevatesse gruppidesse vastavalt nende 

kuulmislanguse määrale on leidnud erinevat käsitlust. Kaasaegne kuulmislanguse 

käsitlus jagab kuulmislangusega isikud, antud juhul lapsed, nelja gruppi (Logopeedia... 

2011): 

1. Kerge kuulmislangus (20-40 dB). Lapsel on võimalik käia tavalasteasutuses 

ning saada vajadusel logopeedilist kõneravi. Laps näeb vaeva, et eristada 

kõneleja juttu taustmürast. 

2. Keskmise astme kuulmislangus (40-70 dB). Enamik lapsi kasutab 

kuuldeaparaate ning saab abi logopeedidelt. 

3. Raskeastmeline kuulmislangus (70-95 dB). Lapsed kasutavad kuuldeaparaate ja 

vajavad süstemaatilist kuuldetaju arendamist ja kõne õpetamist erilasteasutuses. 

Paljud raskeastmelise kuulmislangusega lapsed kasutavad suhtlemisvahendina 

nii kõne- kui viipekeelt. 

4. Sügav kuulmislangus (enam kui 95 dB). Kuuldeaparaadid aitavad vähe. 

Abivahendite kasutamine ei kata kogu kõnetsooni. Lapsed kasutavad 

suhtlemiseks viipekeelt ja õpivad kirjakeelt. 

Eelnev kuulmislanguse astmete jagamine nelja gruppi on koostatud vastavalt Euroopa 

Liidu kuulmislanguse klassifikatsioonile. (Püss 2011: 1) 
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Eelnevad käsitlused ei aita täpselt määrata, milline on inimese kuulmine ja sellest 

tulenevalt toimetulek ühiskonnas, kuna inimesel on kaks kõrva ja kuulmislangus neis 

võib suurel määral erineda. Seega saab rääkida ühe- ja kahepoolsest kuulmislangusest. 

Näiteks, kui inimesel on ühes kõrvas kerge kuulmislangus ja teises sügav 

kuulmislangus, võib inimene oma igapäevaelus väga hästi hakkama saada, aga kui 

mõlemas kõrvas on keskmise astme kuulmislangus, võib see põhjustada tunduvalt 

rohkem probleeme. (Reilson, Paabo 2007: 11) 

Meditsiin on arendanud mitmeid võimalusi, kuidas kuulmispuudega inimeste 

kuulmisjääki kompenseerida. Keskmise kuulmislanguse korral aitavad inimest hästi 

kuuldeaparaadid, mille valik on tänapäeval küllaltki suur. Aparaadid erinevad hinna ja 

kvaliteedi poolest. Odavamate hind on üle 100 euro ja kallimate hind võib ulatuda üle 

1000 euro. (Kuuldeaparaadid... 2011) 

Tavapärane kuulmisaparaat võtab heli vastu mikrofoni teel ja suunab selle võimendatud 

kujul kuulmekanalisse (Patrick 2009: 173). Vajadus kuuldeaparaadi järele tekib siis, kui 

kuulmislangus on 30 dB ehk inimene on diagnoositud vaegkuuljaks (Reilson, Paabo 

2007: 14). 

Kuulmispuudega inimestel on võimalik lisaks kuuldeaparaatidele hankida veel 

kuulmisabivahendeid, milleks on spetsiaalsed uksekellad, beebialarmid ja suitsuandurid. 

Osasid kuulmisabivahendeid, mis aitavad parandada helikvaliteeti müra või kajaga 

keskkonnas, on võimalik ühendada kuuldeaparaadiga Üheks selliseks 

kuulmisabivahendiks on FM-süsteem, mis koosneb rääkija külge kinnitatud 

mikrofoniga saatjast, mis saadab raadiolained vastuvõtjasse, mis omakorda on 

ühendatud spetsiaalse kuuldeaparaadiga kõrvas või sisekõrva implantaadi 

kõneprotsessoriga. FM-süsteemi saab kasutada näiteks suures loengusaalis. Süsteemi 

kasutaja paneb enda vasuvõtja auditooriumi ees oleva inimese lähedusse ja FM-süsteem 

saadab heli juhtmevabalt häireteta kasutaja vastuvõtjasse. Saatja tegevusraadius on kuni 

60 meetrit. (Samas: 16) 

Tänapäeval on aktuaalseks saanud eelpool nimetatud sisekõrva implantaadi 

paigaldamine kurtidele inimestele. Eestis tuntakse vastavat praktikat üle kümne aasta. 

Esimesed implantaadi operatsioonid toimusid Eestis aastal 2000 ning alates 2003. 
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aastast kuuluvad need Eesti Haigekassa hinnakirja. Riik on igal aastal eraldanud raha 

vähemalt kaheksa operatsiooni tegemiseks. Vastavalt statistilistele andmetele sünnib 

kurte lapsi igal aastal kümmekond, mis tähendab enamikule neist võimalust saada 

sisekõrva implantaat. Vastavalt 2005. aasta andmetele on Eestis kuulmispuude sageduse 

suhtarvuks 1,5:1000 vastsündinu kohta. Sündimust arvestades tähendab see, et aastas 

sünnib 12-14 kuulmispuudega last. Paljud perekonnad on ka keeldunud oma lapsele 

implantaadi paigaldamisest. (Beebide ... 2011; Laiapea 2007: 111) 

Kõige enam opereeritakse implantaat lastele vanuses 2-6 eluaastat, sest nimetatud 

ajavahemikul õpivad lapsed keelt ja rääkimist. Kasu saavad implanteerimisest ka 

hiliskurdistunud täiskasvanud, kuna nad oskavad õppida tajuma implantaadilt saadud 

signaale teatud helidena, mida nad mäletavad ajast, mil nad olid kuuljad või 

vaegkuuljad. (Cochlear ... 2011: 2) 

Implantaat koosneb neljast osast, millest pooled on kehavälised ja pooled kehasisesed 

osad. Implantaadi neli osa on (Cochlear ... 2011: 1): 

1. Mikrofon – asub kõrva taga ja võtab vastu helisid 

2. Kõneprotsessor – valib ja töötleb vastuvõetud helisid, asub samal kõrvatagusel 

osal, kus mikrofongi 

3. Saatja ja vastuvõtja/stimulaator – saatja asub peavälisel küljel ja saadab 

kõneprotsessorist saadud signaalid peasisesesse vastuvõtja/stimulaatorisse, mis 

konverteerib saadud signaalid elektrisignaalideks 

4. Elektroodide riba – võtab vastu stimulaatorist saadud signaalid ja saadab need 

erinevatesse kuulmisnärvi piirkondadesse (teos asetsevatesse karvarakkudesse) 

Implantaadi abil antakse impulsid otse sisekõrvas asetsevasse teosse, mis aitab vältida 

kõrva kahjustunud osi. Läbi treeningu ja rehabilitatsiooni õpib inimene tõlgendama neid 

signaale kui helisid. (Patrick 2009: 173) 
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Joonis 2. Sisekõrva implantaat (Cochlear... 2011: 1) 

Operatsioon näeb ette implantaadi paigaldamist üldanesteesias ning sellega kaasnevad 

kõik riskid (Paales 2008: 56). Implantaadi paigaldamsel on väljatoodud järgmised riskid 

(Operatsioon 2011): 

1. Põletikuoht, infektsioonid 

2. Näonärvikahjustus 

3. Maitsetundlikkuse häired 

4. Tasakaaluhäired 

5. Tuimus kõrvapiirkonnas 

6. Helid peas 

7. Vale elektroonika paigutus, mis vajab uut operatsiooni 

8. Hematoomid, allergiad 

Mikrofon 

Kõneprotsessor 
Saatja 

Vastuvõtja/
stimulaator 

Elektroodide riba 
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Operatsiooni tulemused näitavad, et üle 80% implanteeritud lastest õpivad kolm aastat 

peale operatsiooni mõistma tavalisi fraase ilma suult lugemiseta. Viis aastat peale lõikust 

suudavad 80% lastest vestelda nii, et kuuljad neid mõistavad. Esialgne mahajäämus 

taandub. (Aasmäe 2008: 28) 

Meditsiini arenguga, tänu millele enamik kurtidest väikelastest saavad sisekõrva 

implantaadi, on kuuljatel vanematel tekkinud võimalus laps „endale jätta“, jätta ta enda 

omaga identsesse keele- ja kultuuriruumi. Varem pidid kuuljad lapsevanemad andma 

sügava kuulmislangusega lapse kurtide keele- ja kultuuriruumi. (Laiapea 2007: 112) 

Meditsiinilise käsitluse kohaselt on kuulmislangus puue, mis vajab varajast sekkumist, 

et tagada kuulmispuudega inimesele normaalne areng ja võrdsed võimalused ühiskon-

naelust osavõtmisel. Meditsiin on arenenud nii kaugele, et on võimeline tegema kurdist 

vaegkuulja, mis annab inimesele võimaluse valida temale sobiv kogukond. Tänapäev-

astest meditsiinilistest võimalustest hoolimata on paljud kurdid lapsevanemad keeldunud 

sisekõrva implantaadi paigaldamisest enda lastele, kuna soovivad nad enda kogukonda 

jätta. 

1.1.2. Klassifitseerimine sotsiaal-kultuurilisel alusel 

Sotsiaalse lähenemise puhul saab kuulmislangusega inimene ise määrata, millisesse 

kogukonda ta kuuluda soovib. Näiteks võib ta olla vaegkuulja, kes ei kuulu vaegkuuljate 

kogukonda, vaid eelistab suhelda viipekeeles ning arvab end kuuluvat kurtide kogukonda. 

Kui ühiskond võib kurtide kogukonna liikmed määrata puuetega inimeste grupiks, siis 

kurdid võivad näha end hoopis kultuurivähemusena ühiskonnas. 

Inimesed annavad ühiskonnas toimuvale hinnanguid vastavalt enda kultuursele arusaa-

male, millel on oma ideoloogiad ja väärtused. Vastavalt ideoloogiatele ja väärtustele 

nähakse inimest ühiskonnas normaalse või deviantsena. Suhtumine kurtidesse erinevates 

kultuuriruumides sõltub sellest, kuidas kuuljad, kes on dominantseks pooleks, kurte 

sildistavad. (Broesterhuizen 2005: 131) 

Vastavalt ühiskonna enamuse arvamusele määratakse, millisesse gruppi keegi vastavalt 

enda sotsiaalsetele vajadustele kuulub. Ühiskonnapoolne suhtumine kuulmispuudega 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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inimestesse on peamine tegur, mis määrab nende sotsiaalse seisundi ühiskonnas. 

(Kotsar, Kotsar 1992: 12) 

Ühiskond näeb kurte ja vaegkuuljaid inimeste grupina, kellel esineb raskusi suhtlemisel 

kuuljate keskkonnas ning kellel on vähe võimalusi üld- ja kutsehariduse omandamiseks, 

meelepärase töö leidmiseks ja kultuurivajaduste rahuldamiseks. Need asjaolud 

hakkavad ühel või teisel viisil kujundama isiksuse kõiki põhikarakteristikuid, mis 

sunnib ühiskonna enamust vaatlema kuulmispuudega inimesi erilise sotsiaalse grupina, 

kellel on eriomased huvid ja vajadused. (Samas: 8) 

Sotsiaal-kultuurilise käsitluse puhul pole oluline kuulmispuudega inimeste kuuljate 

hulka integreerumine, vaid viipekeele ja kurtide kogukondliku kultuuri arendamine ja 

hoidmine, mis omal moel rikastab ja mitmekesistab ühiskonda. Sotsiaal-kultuurilise 

käsitluse puhul arvestatakse ja hinnatakse kuulmislanguse mõõdetavate kriteeriumite 

asemel kuulmislangusega isiku enda hinnangut olukorrale ja tema võimet sellega toime 

tulla. (Reilson, Paabo 2007: 10) 

Kurtidel on loomulik vajadus olla kaasatud ehk osaleda erinevates otsustus- ja 

tegevusprotsessides. Kogukonna osalus põhineb kogukonna sees peituval energial ja 

entusiasmil, mille eesmärgiks on kogukonna liikmete rahulolu. (Koolituskursus... 2011) 

Kogukonna osaluse juures tuleb vaadelda kahte sõna eraldi. Mõistet „kogukond“ 

kasutatakse tavaliselt geograafilise asupaigana ja/või ühiste huvide, identiteedi või 

vastastikuste suhete alusel rühma moodustavatele inimestele osutamiseks. Selleks võib 

olla rühm inimesi, kellel on sarnane huvi, naabruskond või samalaadsed tingimused. 

Nad võivad, aga ei tarvitse tunnetada kuuluvust kindlasse kogukonda. Osalus on osa 

võtmine, aktiivselt kaasatud olemine, millegi jagamine. (Alver 2002: 12) 

Viipekeel annab kurtidele võimaluse määratleda end keelelis-kultuurilise vähemusena. 

Inimeseks kasvamise ja inimeseks olemise eelduseks on suhtlemine ning samastumine 

inimestega, kellelt keel omandatakse. Kurte võib käsitada keelelis-kultuurilise 

vähemusena. Kurtide kogukonnasisese „meie tunde“ alla kuuluvad: ühine keel 

(viipekeel), ühtne haridustaust, tihedad omavahelised kontaktid, aktiivne seltsielu 
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kurtide klubides ja teistes organisatsioonides, tendents asuda elama sinna, kus on teisigi 

kurte jms. (Laiapea 2007: 37, 84) 

Viipekeel on vabastanud kuulmispuudega inimesed kuulmishäiretest tingitud 

kitsendustest. Viipekeel on tavapärane täieõiguslik keel mitte sellepärast, et see 

leevendab kuulmispuudest tingitud kahjustusi, vaid seetõttu, et ta on tühistanud 

kontseptsiooni, mille kohaselt on kuulmispuudega inimene ära lõigatud tavakeelest, so 

kõnekeelest. Sellest tulenevalt saab kaitsta seisukohta, kus meditsiini seisukohalt 

kuulmispuudega inimesed pole sotsiaal-kultuurilise käsitluse kohaselt puudega isikud. 

Viipekeel aitab kuulmispuudega inimestel end autentselt määratleda, mille kaudu 

saavad nad näha enda kognitiivset, sotsiaalset ja keelelist potentsiaali. (Patrick 2009: 

170) 

Rahvusvahelist viiplemist (international signs) kasutades saavad kurdid suhelda ka 

välismaa kurtidega. Rahvusvaheline viiplemine on eri maade kurtide suhtlemise 

tulemusel iseeneslikult kujunenud kontaktkeel. (Laiapea 2007: 34) 

Rahvusvaheline viiplemine on kurtidele oluline, seda eriti ametnikele ja sportlastele, kes 

välismaal ringi liiguvad ja rahvusvahelisel tasandil teiste kurtidega kokku puutuvad. 

(International... 2011) 

Eesti kurtide kogukonnas räägivad kurdid eesti viipekeelt, mis on maailmas ametlikult 

tunnustatud ja kantud ka maailma keelte andmebaasi Ethnologue. (Laiapea 2007: 13) 

Eesti viipekeele teket saab seostada kurtide kooli avamisega 1866. aastal Vändras, kuigi 

viipekeel kuni 1990. aastateni Eestis hariduskeelena ei käibinud. Aastaid 1987 – 1994 

võib pidada eesti viipekeele kui iseseisva nähtuse ja selle väärtuse äratundmise ja 

tunnustamise algusajaks. 1989 – 1990. aastatel toimus piiride avardumine geograafilises 

ning kultuurilises mõttes. Samasse ajajärku jääb eesti viipekeele „legaliseerimise” algus, 

mille raames korraldati viipekeele kursusi kurtide laste kuuljatest vanematele ja 

õpetajateks asusid ka esimesed kurdid. (Laiapea 2007: 12-13, 29) 

Eesti viipekeel tunnustati ametlikult üheks Eestis kasutatavaks keeleks 2007. aasta 

märtsis (Hein 2009: 147). Vastavalt 01.07.2011 kehtivale keeleseadusele tuuakse § 3 

välja, et eesti viipekeel on iseseisev keel ning viibeldud eesti keel on eesti keele 
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esinemiskuju ning iga muu keel peale eesti keele ja eesti viipekeele on võõrkeel (RT I, 

18.03.2011, 1). 

Kahjuks ei vähenda viipekeele oskus kurtide piiratust ühiskonnas ning suhtlemisel 

kuuljatega peavad kurdid kasutama viipekeeletõlkide abi. Taolisi tõlke nähakse kui 

instrumente, mille abil saab vähendada sotsiaalseid barjääre. K. Patrick (2009: 171) 

toob välja, et vähendamaks sotsiaalseid barjääre kuuljate ja viipekeelt kõnelevate 

inimeste vahel ei ole abiks rohkemate tõlkide olemasolu. 

Kuulmise puudumine polegi kurtidele nii kohutav reaalsus, pigem häirib neid selle 

kutsumine puudeks. Noored kurdid tunnevad enda piiratust ja seda, et kurtus toob 

endaga kaasa teatud kannatusi. Näiteks võivad kurdid lapsed olla väga mässulised, kui 

nad mõistavad, et ei hakka kuulma ka täiskasvanueas. Samas paljud kurdid ütlevad, et 

see kannatus ei tulene mitte kurtusest, vaid ühiskonna rõhuvast suhtumisest kurtidesse. 

(Broesterhuizen 2005: 132) 

Tänu viipekeelele ja tehnoloogia arengule, milleks on näiteks sisekõrva implantaat, on 

kurtidel lastel võimalus määratleda enda sotsiaalset, kognitiivset ja keelelist potentsiaali 

ning määratleda enda autentne identiteet. (Patrick 2009: 172) 

Kurt laps võib sündida ka kuuljate perekonda, mis omakorda tekitab küsimuse, 

millisesse kogukonda laps edaspidi kuuluma hakkab, kas kurtide või kuuljate omasse. 

Kuna laps tavalasteaias ja edaspidi tavakoolis käia ei saa, kujuneb tema edaspidine elu 

koos teiste kuulmispuudega lastega. 

Iga lapsevanema soov on, et tema lapsed kuuluksid temaga samasse kultuuri ja 

kõneleksid sama keelt. Kuuljad vanemad on läbi aegade pidanud enda kurdi lapse 

kultuurilises mõttes ära andma. Lapse kasvukeskkond lasteaias ja koolis, sõpruskond ja 

hiljem ka abikaasaks valitu on enamasti viipekeelt kõnelev inimene. (Laiapea 2007: 

111-112) 

Kui kaks kuulmispuudega inimest soovivad abielluda ja perekonna luua, siis ei ole 

ühiskonnal õigust enda tõekspidamisi peale suruda. Ühiskond võib näha 

kuulmispuudega inimeste soovi saada kuulmispuudega laps, kes kasvab üles vastavalt 

kurtide kultuuri väärtustele, deviantsena. Pereloomise seisukohast ühiskonna poolt peale 
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surutud hoiakud ja piirangud raskendavad puuetega inimeste seksuaalsuse omamist. Ka 

puuetega inimesed igatsevad lähedust ja armastust, sest seksuaalsus on üldinimlik 

omadus. Ühiskond peab enam teadvustama, et puuetega inimesed vajavad soodsat 

sotsiaalset keskkonda, kuna nende seksuaalsuse areng ning seksuaalsuse väljendusviisid 

sõltuvad sellest. Ühiskond võib puuetega inimeste loomulikku seksuaalsuse arengut 

soodustada, pärssida või koguni maha suruda. (Joost, Lember 2010: 20-24) 

Rahvusvaheline Pereplaneerimise Liit, millega Eesti assotsieerus 1995. aastal, on välja 

töötanud „Seksuaalsete ja reproduktiivsete õiguste harta“, millega liit püüab määratleda 

seksuaalsed ja reproduktiivsed õigused inimõiguste kontekstis. Harta kohaselt on 

kõikidel isikutel õigus olla vaba müütidest ja teistest psühholoogilistel teguritel 

põhinevast väljastpoolt peale surutud hirmust, häbist, süütundest ja uskumustest, mis 

takistavad nende seksuaalset eneseväljendust ja kahjustavad nende seksuaalsuhteid. 

(Samas 2010: 21-22) 

Vastavalt projekti Agenda 22 invapoliitika koostamiseks kohalikele omavalitsustele 

mõeldud juhendis tuuakse punktis nimega „pereelu ja isikupuutumatus“ välja, et riik 

peab soodustama puuetega inimeste täielikku osalemist perekonnaelus ning soodustama 

nende õigust isikupuutumatusele ja tagama, et seadused ei diskrimineeriks puuetega 

inimesi seksuaalsuhete, abielu ega vanemlike õiguste aspektist lähtuvalt (Agenda 22 

2002: 21). 

Meditsiin on tänapäeval võimeline tegema kurte n-ö kuuljateks, mis on positiivne, kuid 

ilmnenud on ka negatiivne aspekt. Kurdid arvavad, et meditsiini areng on kurtide 

viipekeelse kogukonna püsimajäämise kahtluse alla seadnud, sest lapsel, kes saab 

endale implantaadi, kujuneb peamiseks suhtlemiskeeleks kõnekeel. (Laiapea 2007: 110) 

Statistiliste andmete kohaselt on 2008. aasta seisuga Eestis saanud sisekõrva 

implantaadi üle 70 inimese, kellest 13 on täiskasvanud (Taimla 2008: 17). Oluline on 

tähele panna, et meditsiinilistest kriteeriumitest lähtudes saavad kurtidest 

mittetäiuslikud kuuljad ehk vaegkuuljad, samas kultuurirühmana saavad nad arendada 

kõrgemat enesetunnetust, mille aluseks on keel ja traditsioonid (Paales 2008: 55-56). 
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Ühiskonna seisukohalt tuleks ära hoida kuulmispuudega isikute eraldumine kuuljate 

keskkonnast ja mitte luua neile n-ö suletud maailma ehk kuuljatest isoleeritud 

kunstlikku keskkonda. Üks peamisi võimalusi isolatsiooni ületamiseks on vastavate 

tehniliste abivahendite igakülgne väljaarendamine tänapäevasel tasandil. (Kotsar, 

Kotsar 1992: 15) 

Kurtidele on tähtis nende kultuur, mis aitab neil endid ühiskonnas määratleda. Kurtide 

suhtumine implanteerimisse ja teistesse kuulmist toetavatesse abivahenditesse on 

skeptiline ja sageli tõrjuv, sest kurtide arvamuse kohaselt kaasneb kuulmist toetavate 

abivahendite kasutamisega kuulva ühiskonna poolne kurtide kogukonna viipekeele 

eitamine ja kurtide kultuuri mittetunnustamine. (Paales 2008: 56-57) 

Väidetavalt võib implanteerimise tulemusel Eesti kurtide kogukond hääbuda 40-50 

aastaga (Laiapea 2007: 112). Kuid arvatavasti on kurtide kultuur kujunenud välja 

sedavõrd suurel määral, et kurdid ei ole nõus loobuma enda kultuurist ja kogukonna 

tööst ka siis, kui neil õnnestub tänu meditsiinile saada kuulmine, mis võimaldab neil 

rääkida kõnekeeles. Siinkohal on unikaalne rühm kurtide vanemate kuuljad lapsed, 

kellel on võimalik viibida mõlemas kogukonnas. Neil on võimalik teha valik, millisesse 

kogukonda nad kuuluda soovivad. Sageli omistatakse nendele lastele roll olla sillaks 

kahe maailma vahel, mis võib põhjustada identiteedikonflikte hilisemas eas. (Hollman 

2006: 37) 

Sotsiaalkultuuriline käsitlemine aitab kurtidel näha end täisväärtuslike 

ühiskonnaliikmetena. Tundmaks ennast täisväärtusliku ühiskonnaliikmena, on tähtis ka 

perekonna rahaline sissetulek, mis omakorda väljendub inimese valikutes, mida 

materiaalne seisukord tal teha lubab. Näiteks sõltub pere sissetulekust ka 

perekonnaliikmete tervis. Täheldatud on, et allpool vaesuspiiri elavatel teismelistel 

esineb kuulmise kaotust rohkem kui teismelistel, kes on pärit ülalpool vaesuspiiri 

elavatest perekondadest. Vaesust ei saa käsitleda mitte kuulmisprobleemide põhjusena, 

vaid tulemusena. Näiteks perekonnad, kellel esineb geneetiliselt päritud väike 

kuulmislangus, võib vaesuda, sest kuulmise kaotus segab hariduse, töö ja muude eluks 

vajalike tulemuste saavutamist. (Seppa 2010: 16-17) 
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Kurtide kogukond aitab kurtidel end ühiskonnas määratleda ja vastavate 

organisatsioonide ja kultuuri kaudu teostada. Kurtide kogukonda kuuluvate inimeste 

suhtluskeeleks on viipekeel, mis aitab neil end määratleda keelelis-kultuurilise 

vähemusena, aga mitte kõnekeelest ära lõigatud puuetega inimestena. Ühiskonnal ei ole 

õigust kurtidele peale suruda enda tõekspidamisi kurtide rühmasisese identifitseerumise 

suhtes, mille hulka kuulub näiteks kurtide lapsevanemate soov saada kurte lapsi. Samas 

ei ole ühiskonna seisukohalt õigustatud ka kurtide kapseldumine oma kogukonda. 

Kurtide arvates võib nende kogukond hakata hääbuma meditsiinilise abi vastuvõtmisel, 

milleks tänapäeval on sisekõrva implantaat. Samas on kurtide kultuur väidetavalt 

piisavalt suurel määral välja kujunenud, muutes meditsiinilise sekkumise mõju selle 

hääbumisele ebatõenäoliseks. 

1.2. Puuetega inimestele suunatud võrdsete võimaluste 
strateegiad 

Puuetega inimeste elukvaliteedi parandamiseks on koostatud mitmeid üleeuroopalisi 

dokumente. Tuntumateks on Euroopa sotsiaalharta ja ÜRO puuetega inimeste õiguste 

konventsioon. Samuti on kõikides Euroopa Liidu riikides kehtestatud Agenda 22, mis 

on kohalike omavalitsuste invapoliitiliste plaanide koostamise juhend. 

Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta võeti vastu 3. mail 1996. aastal 

Strasbourg’is. Euroopa Nõukogu liikmesriikide poolt allkirjastatud dokumendi 

eesmärgiks on saavutada oma liikmete suurem ühtsus, soodustada liikmesriikide 

majanduslikku ja sotsiaalset arengut eelkõige inimõiguste ja põhivabaduste säilitamise 

ning realiseerimise kaudu. (RT II 2000, 15, 93) 

Teiseks dokumendiks, mille eesmärgiks on parandada puuetega inimeste elukvaliteeti, 

on ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon, mille 25. septembril 2007. aastal 

allkirjastas Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves (Vabariigi... 2007: 1).  

Konventsioon koos fakultatiivprotokolliga võeti vastu New York'is 13. detsembril 2006. 

aastal ning avati allkirjastamiseks kõikidele riikidele ja piirkondliku integratsiooni 

organisatsioonidele 30. märtsil 2007. aastal. Nimetatud dokumendi jõustumine saab 

teoks siis, kui see on ratifitseeritud 20 riigi poolt. Eesti Puuetega Inimeste Koja 
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21.02.2011 väljastatud pressiteates ei ole Eesti ÜRO puuetega inimeste õiguste 

konventsiooni ratifitseerinud. (ÜRO... 2011; Vabariigi... 2007; Haukanõmm 2007: 6) 

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon kohustab ühinevaid riike puuetega 

inimeste õigusi kaitsma, igasuguse diskrimineerimise kaotama ning puuetega inimeste 

õigusi, sh hariduse, tervise ja sotsiaalvaldkonnas, kaitsma (Vabariigi... 2007: 1). 

Kultuuri ja viipekeele osas toob konventsiooni artikkel 30 punkt 4 välja, et puuetega 

inimestel on võrdselt teiste ühiskonnaliikmetega õigus oma kultuurilise või keelelise 

identiteedi, mille alla kuuluvad viipekeel ja kurtide kultuur, tunnustamisele ja 

toetamisele. (Convention... 2011: 24) 

Eesti Vabariik on ratifitseerinud parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta 

dokumendi 11. septembril 2000 aastal. 2008. aasta 2. mail esitas Eesti Euroopa 

Nõukogule harta kohaldamise kohta viienda aruande, milles ratifitseeriti mitmeid 

puuetega inimeste jaoks olulisi artikleid (Euroopa... 2008: 3): 

1. Artikkel 1. Õigus tööle 

2. Artikkel 9. Õigus kutsenõustamisele 

3. Artikkel 10. Õigus kutseõppele 

4. Artikkel 15. Puuetega isikute õigus elada iseseisvalt, sotsiaalselt integreeruda ja 

võtta osa ühiskonnaelust 

Euroopa sotsiaalharta artiklite nõuetekohast täitmist riikides jälgib Euroopa 

sotsiaalõiguste komitee. Komitee ülesandeks on hinnata riiklike õigusaktide ja riigis 

valdava tegevuspraktika vastavust Euroopa sotsiaalhartale. Komitee võtab riikide 

aruannete alusel vastu järeldusi ja teeb kollektiivsete kaebuste kohta otsuseid. 

(Euroopa... 2009: 3) 

Vastavalt Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerimise seadusele, 

tuuakse § 2 alusel välja harta täidetud ja täitmata artiklite alalõigud. Seaduse kohaselt on 

artikli nr 1 õigus tööle ja artikli nr 9 õigus kutsenõustamisele alalõiked täielikult 

täidetud. Samuti on täidetud artikli 15 kõik kõik alalõigud. Artikli 10 juures pole kõiki 

nõudmisi suudetud täita. (RT II 2000, 15, 93) 



 24

2008. aastal välja antud Euroopa sotsiaalharta järelduste dokumendis leiab komitee, et 

Eesti riik pole suutnud nimetatud punkte nõuetekohaselt täita. Tuuakse välja, et puudega 

inimeste koolituse ja kutseõppega seonduv olukord artikli 15 lõige 1 (puudega inimeste 

haridus ja kutseõpe) alusel ei ole kooskõlas parandatud ja täiendatud sotsiaalhartaga, 

sest puudega inimeste haridust ja koolitust hõlmavad diskrimineerimist tõkestavad 

õigusaktid on puudulikud. (Euroopa... 2008: 10) 

Eesti Põhiseaduse § 12 keelab diskrimineerimise kõigis tegevusvaldkondades, mida 

reguleeritakse ja kaitstakse riiklikul tasandil, kuid komitee leiab, et õigusaktides 

puuduvad üksikasjalikud sätted diskrimineerimisjuhtude käsitlemiseks peale soolise 

ja/või tööalase diskrimineerimise. (Samas: 15) 

Hariduse korralduse tunnustab komitee 2006. aasta augustis välja antud haridus- ja 

teadusministri määrusega „Erivajadustega isikute kutseõppeasutuses õppimise 

tingimused ja kord”. Nimetatud määruses täpsustatakse nõuet välja töötada ja rakendada 

individuaalseid õppekavasid, läbi viia regulaarseid hindamisi ning koostöös ettevõtetega 

hõlbustada üleminekut kutseõppest tööellu. (Samas: 16) 

Puuetega inimeste elukvaliteedi parandamiseks koostavad kohalikud omavalitsused 

invapoliitika plaane, mille eesmärgiks on tagada puuetega inimeste võrdsed võimalused 

ühiskonnaelust osavõtmisel sarnaselt tervete inimestega. 

Kohalikud omavalitsused koostavad invapoliitika plaane vastavalt Agenda 22 

dokumendile. Kohalikel omavalitsustel on kohustus pakkuda teenuseid, mis annavad 

igaühele osaluse ja isikliku valiku võimaluse, sest Agenda 22 valikuvabaduste punktis 

on välja toodud, et demokraatia seisukohalt peavad puuetega inimestel ühiskonnas 

olema võrdsed võimalused oma valikute tegemisel. (Agenda 22 2002: 11) 

Dokumendis „Pärnu linna invapoliitikaplaan aastani 2015“ on käsitletud mobiilsuse 

parandamist liikumispuudega inimestele, kelleks on näiteks ratastooli kasutavad ja 

nägemispuudega inimesed. Lahendusena on pakutud paremat füüsilist juurdepääsu 

liftidele, hoonetele jms. (Pärnu... 2011: 5-6) 

Kuulmisfunktsiooni langus või kaotus ei põhjusta raskusi liikumisel või füüsilisel 

juurdepääsul. Kuulmispuudega inimestele on vaja nende puudest tingituna eraldi 
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teenuseid. Pärnu invapoliitikaplaanis (Samas: 7) tuuakse välja, et vajalik tugiteenus 

kurtidele on viipekeele tõlketeenus. 

Viipekeele tõlketeenust pakuvad kohalikud omavalitsused läbi viipekeele tõlketeenust 

pakkuvate firmade või asutuste. Kuulmispuudega inimestele on vajalik 

rehabilitatsiooniteenus, mis hõlmab enda all mitmeid vajalikke teenuseid, mille abil 

saab kuulmispuudega noor talle sobivaima haridusasutuse, kuuldeaparaadi, kui tegu on 

vaegkuujaga, jms. 

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat 

toimetulekut, suurendada tema ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle 

asumist. Rehabilitatsiooniteenuse osutamise käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja 

kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, 

abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Rehabilitatsiooniteenuse osutamisel nõustatakse 

inimest erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut. 

(Rehabilitatsiooniteenus... 2011) 

Pärnu Linnavalitsus pakub viipekeeletõlketeenust läbi Pärnumaa Kurtide Ühingu 

vastavalt määrusele „Pärnu linnas viipekeele tõlketeenuse osutamise kord“ § 2 alusel 

Pärnu linna registreeritud pimekurtidele ja kuulmispuudega inimestele, kes vajavad 

suhtlemisel ja asjaajamistel viipekeeletõlki. Pärnu linnas tõlketeenusele otsene ajalimiit 

puudub. Teenuse pakkumise maht määratakse kindlaks enne teenuse osutamise 

alustamist teenuse osutaja ja kliendi vahel sõlmitavas kahepoolses lepingus. Leping 

lõppeb kliendi surma korral. (KO 2004, 26, 227). 

Tallinna Linnavalitsus ostab viipekeele tõlketeenust mittetulundusühingult Viipelend 

ning pakub seda Tallinna linna registreeritud kuulmispuudega elanikele, kellel on vaja 

abi asjaajamistel või suhtlemisel. Viipekeele tõlketeenuse piirmääraks ühe inimese 

kohta on 14 tundi aastas. Kui inimene vajab viipekeele tõlketeenust rohkem kui 14 

tundi, saab ta kirjutada avalduse mittetulundusühingule Viipelend. (Viipekeele... 2011) 

Kuulmispuudega inimestele on oluline rehabilitatsiooniplaan, mille abil saavad nad 

mitmeid teenuseid ja vajalikku informatsiooni, näiteks informatsiooni 

õppimisvõimaluste kohta. Agenda 22 dokument toob välja, et riigil on kohustus 
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pakkuda puuetega isikutele rehabilitatsiooniteenuseid võimaldamaks neil saavutada ja 

säilitada iseseisvuse ning tegevusvõime optimaalse taseme. (Agenda 22 2002: 17) 

Pärnus ja Tallinnas suunab inimese vastavalt tema vajadustele sobivasse 

rehabilitatsiooniasutusse Sotsiaalkindlustusamet. 

Tallinnas pakuvad kuulmispuudega inimestele rehabilitatsiooniteenuseid Astangu 

Rehabilitatsioonikeskus, Päevakeskus Käo, SA Tallinna Lastehaigla, Aarika OÜ, 

Goltsman Therapy OÜ jne. Pärnus osutab kuulmispuudega inimestele 

rehabilitatsiooniteenuseid SA Pärnu Haigla. (Rehabilitatsiooniteenuse ... 2011) 

Paljud rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvad asutused asuvad Pärnu ja Tallinna linnast 

eemal, kuid pakuvad rehabilitatsiooniteenuseid kuulmispuudega inimestele üle Eesti. 

Nendeks asutusteks on: OÜ Promelauks, OÜ Gnossis RTI, OÜ Corrigo, MTÜ Puuetega 

Laste Keskus, Meremõisa Rehabilitatsioonikeskus, Keila Taastusravikeskus AS, 

Kuressaare Haigla SA jne. (Rehabilitatsiooniteenuse... 2011) 

Koolimineva kuulmispuudega lapse jaoks koostatud rehabilitatsiooniplaanis tuuakse 

lisaks välja tema võimetele ja vajadustele vastav haridusasutus. Dokumendis „Pärnu 

Invapoliitika plaan aastani 2015“ (2006: 4) on välja toodud haridusasutused 

kuulmispuudega lastele jaoks: Tartu Hiie Kool, mis on oraalse ehk kõnekeele 

arendamise suunitlusega; Tallinna Heleni Kool, mis on viipekeeleõppepõhine ja 

Porkuni Kool, kus õpivad intellektipuudega kuulmispuudega lapsed.  

Probleemina tuuakse dokumendis välja, et Pärnus või Pärnu maakonnas elavatele 

kuulmispuudega lastele ette nähtud koolid jäävad kodukohast kaugeks ning kannatada 

saavad lapse ja pereliikmete side. Pärnus on püütud integreerida vaegkuuljaid lapsi 

tavakooli. 2006. aasta seisuga õnnestus tavaõpekavaga klassi suunata kolm 

kuulmispuudega õpilast. (Samas: 4) 

Eelkooliealiste kohta tuuakse välja, et Pärnus on Kastani lasteaias olemas üks 

sobitusrühm kuulmispuudega lastele (Samas: 9). 

Agenda 22 seisukohalt peab riik hariduse kättesaadavuse osas tagama, et puuetega 

inimeste õpetamine oleks haridussüsteemi lahutamatu osa. Riik peab tunnustama 
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puuetega laste, noorte ja täiskasvanute võrdsete võimaluste põhimõtet alg-, kesk- ja 

kõrgharidusele integreeritud tingimustes. (Agenda 22 2002: 19) 

Euroopa liikmesriigid peavad tunnustama Agenda 22 alusel põhimõtet, et puuetega 

inimestel peab olema võimalus kasutada oma inimõigusi, seda eriti tööhõive vallas. Nii 

maal kui linnas peavad neil olema võrdsed võimalused kasulikuks ja tasuvaks 

rakenduseks tööjõuturul. Riigid on vastutavad puuetega inimestele sotsiaalkindlustuse ja 

sissetulekute tagamise eest. (Samas: 19-20) 

Võrdsete võimaluste strateegiad on kuulmispuudega inimeste olukorda aastate jooksul 

parandanud. Vastavalt Euroopa sotsiaalhartale peab Eesti riik kaotama 

diskrimineerimise kõikides valdkondades. Diskrimineerimise täielikku kaotamist nõuab 

veel ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon, mis 2011. aasta seisuga on Eesti 

poolt veel ratifitseerimata. Kuulmispuudega inimesed ei jää ühiskonnas sageli silma, 

kuna neil puuduvad probleemid liikumisel, juurdepääsemisel ning probleemid 

intellektiga. Agenda 22 dokument toob rehabilitatsiooni korralduses välja, et puuetega 

inimestele peab olema tagatud rehabilitatsiooniteenuste osutamine, mis võimaldab neil 

ühiskonnaelus optimaalselt osa võtta. Rehabilitatsiooniteenus on kuulmispuudega 

inimesele oluline abi saamaks vajalikke kuulmisabivahendeid ja informatsiooni 

õppimis- ja töötamisvõimaluste kohta. 

President Toomas Hendrik Ilvese sõnul näitab puuetega inimeste toetamine, nende 

õigustesse positiivselt suhtumine ja puuetega inimeste võimalikult lai ühiskonda 

kaasamine kogu ühiskonna tervist, küpsust ja tugevust (Vabariigi... 2007: 1). 

1.2.2. Hariduslikud strateegiad kuulmispuudega inimestele 

Haridussüsteem on üks võimsamaid mehhanisme inimese ühiskonda integreerimiseks. 

Haridus peab olema võrdselt kättesaadav nii kuuljale kui ka kuulmispuudega noorele 

(Kotsar, Kotsar 1992: 16). 

Hariduse omandamine on üheks oluliseks inimõiguseks. Eesti Vabariigi Põhiseadus § 

37 kohaselt on igaühel õigus haridusele. (Triik 2010: 17) 

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele § 6 peab kvaliteetne üldharidus olema 

võrdväärselt kättesaadav kõigile isikutele nende sotsiaalsest ja majanduslikust taustast, 



 28

rahvusest, soost, elukohast või hariduslikust erivajadusest sõltumata (RT I 2010, 41, 

240). 

Eesti kuulmispuudega noored õpivad enamjaolt kas Tartu Hiie koolis, kus on oraalne 

meetod, või Tallinna Heleni koolis, kus õppetöö toimub kakskeelse meetodi abil (Hein 

2009: 145). Lisapuuetega kurdid õpivad Porkuni Koolis. Narva Paju Koolis toimub 

õpetus vene keeles (Õppimisvõimalused... 2011). 

Paljud lapsevanemad suunavad enda vaegkuuljatest lapsed õppima tavakooli, kuna 

hindavad sealt saadavat haridust kõrgemalt. Kuulmispuudega lapsed saavad neile 

suunatud koolides põhihariduse kätte 11 aastaga ja keskhariduse 3 aastaga. 

Kuulmispuudega õpilased on sunnitud põhiharidust kauem omandama, sest nende areng 

on kuulmislanguse tõttu aeglasem. Kuuljatel lastel on võimalik omandada sõnavara 

erinevate inimestega suheldes ja televisioonist. Kuuljal lapsel on võimalus kuulata 

erinevates olukordades erinevate inimeste kõnelemist ning selle mõjul muutub kuuldu 

lapsele sõnavaraks, ilma et keegi talle seda otseselt õpetaks. Laps õpib kuulates 

moodustama sõnu ja fraase. Lugema õppimisel on paljud sõnad kuuljale lapsele 

raamatust juba tuttavad. Kurdil lapsel sellist võimalust ei ole ning lugemise arengus 

tekib mahajäämus. (Kotsar, Kotsar 1992: 30) 

Kurtidele tekitab lugemisel raskusi keelesüsteemist arusaamine, sest keele morfoloogia, 

lauseehituse ja sõnade tähenduste valdamine on lugemise eelduseks (Laiapea 2007: 88). 

Teatud puudujäägid võivad viipekeelt kõnelevatele kuulmispuudega inimestele juurde 

jääda ka peale kooli lõpetamist. Näiteks kirjutamisel on kurtidele iseloomulikud 

keelevead valede pöörde- ja käändelõppude ning sõnade vale järjekorra näol lauses. 

Eesti keel on seetõttu kurtide laste jaoks teiseks keeleks ehk võõrkeeleks. Eesti keele 

edukas õppimine on võimalik, kui seda tehakse esimese keele ehk emakeele abil ja 

kaudu. (Leemets 2010: 12, 32) 

Tähtsaks peetakse helilise kõne õpetamise kuulmispuudega õpilastele, kuna ilma selleta 

pole võimalik üldhariduslike teadmiste omandamine ega ka õpilase edukas lülitumine 

ühiskonda. Õppetöös kompenseeritakse kuulmislangus teiste säilinud meelte 

kasutamisega - toetutakse nägemisele, taktiilsele tajule (puudutused, vibratsioon), 
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kineetilisele tajule (liigutused, lihastundlikkus) ja säilinud kuulmisele. (Kotsar, Kotsar 

1992: 29, 38) 

Kui kurt laps jääb ilma kvaliteetsest haridusest, jääb ka tema mõtlemise areng 

paratamatul maha ning tal tekivad kujutlused ainult konkreetsetest esemetest saadud 

tajude baasil. Kurdil lapsel võib kujuneda ümbritsevast maailmast puudulik ja osaliselt 

isegi ebaõige pilt. (Ojasaar et al. 1966: 33-34) 

Kaarel ja Juta Kotsar toovad välja, et 1992. aasta (1992: 12) seisuga ei vasta olemasolev 

erikoolide võrk ja nendes koolides antav üldhariduslik ettevalmistus nõuetele. Nende 

sõnul ei ole kuulmispuudega lapsed kunstlikult eraldatud mitte ainult normaal-

kuulmisega eakaaslastest, vaid ka kodusest miljööst ja perekonnast ning see kajastub 

negatiivselt nende laste isiksuse arengus, sest koduses keskkonnas kujuneb välja lapse 

tundemaailm ja emotsionaalne struktuur. Emotsionaalse struktuuri väljaarenematus 

hakkab last mõjutama tervikuna. Veel tuuakse välja, et kuulmispuudega noortele 

suunatud hariduse tase on madal ning mõjutab kuulmispuudega inimese kogu edasist 

käekäiku ja tööalast karjääri. (Kotsar, Kotsar 1992: 12, 17) 

2006. aastal koostatud Pärnu invapoliitika plaan kinnitab samuti laste kodusest miljööst 

eraldatuse probleemi, mille tagajärjel saab kannatada lapse ja pereliikmete side (Pärnu... 

2006: 4). 

Vastavalt parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta 2008. aastal koostatud 

aruandele tuuakse välja, et igal lapsel, sealhulgas puudega lapsel, on õigus olla vastu 

võetud tema kodule lähimasse kooli. Kool on kohustatud lapse vastu võtma, looma tema 

võimetele vastavad õppimistingimused ja rakendama vajadusel tugisüsteeme. Aruandes 

täpsustatakse, et kui koolil puudub vastava keskkonna loomise võimalus, võib lapse 

suunata erikooli. (Euroopa... 2008: 16) 

Pärnu linnas on võimalik kuulmispuudega lapsele haridusasutuse määramisel saada 

nõustamist Pärnu Õppenõustamiskeskuses, kus lisaks nõustamisele teeb 

koolisotsiaalnõustaja koostööd teiste vajalike institutsioonidega, et võimaldada 

kuulmispuudega lapsele või noorele soovitud haridusasutusse pääsemine 

(Koolisotsiaaltöö... 2011). 
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Tallinnas on võimalik Tallinna Õppenõustamiskeskusest saada eripedagoogilist 

nõustamist, kus viiakse läbi uuringud puudega lapse õpitaseme ja õpivajaduse 

kindlakstegemiseks ning suheldakse vastavate institutsioonidega, et võimaldada lapsele 

soovitud hariduse saamine (Pakutavad ... 2011). 

Kuulmispuudega lastele ja noortele koostatakse rehabilitatsiooniplaane, kus on välja 

toodud mitmed teenused, mida nad vajavad. Samuti on rehabilitatsiooniplaanides välja 

toodud sobivad haridusasutused. 

Rehabilitatsiooniplaan on oluline abivahend aitamaks kuulmispuudega lapsel või noorel 

leida sobiv haridusasutus. Kui lapsel või noorel esineb kerge või keskmise astme 

kuulmislangus, siis on võimalik, et vastavalt rehabilitatsiooniplaanile saab ta sobiva 

kuuldeaparaadi, mis võimaldab tal õppida tavakoolis. 

Vastavalt võrdsete võimaluste strateegiale peab kuulmispuudega inimestel olema õigus 

saada soovitud kutsenõustamist või kutseõpet. Selle tarvis on kurtidel noortel vajalik 

saada tavaharidusasutuses viipekeele tõlketeenust. Hinnanguliselt elab Eestis ca 2000 

vaegkuuljat ja kurti ning noortel on viipekeeletõlkide vähesuse tõttu keeruline saada 

viipekeele tõlketeenust soovitud eriala omandamiseks. (Tõlkide ... 2011) 

Probleemiks on ka viipekeele tõlketeenuse kõrge hind. Kui kurt noor soovib täies mahus 

õppida tavakoolis, võib viipekeele tõlketeenuse hind ulatuda 1100 euroni kuus, st 

teenuse maksumus on kõrgem kui keskmine kuupalk. (Ümarlaua... 2011) 

Vastavalt Agenda 22 dokumendile peab riik tunnustama puuetega laste, noorte ja 

täiskasvanute võrdseid võimalusi saada alg-, kesk- ja kõrgharidust. Kui kuulmispuudega 

lastel on võimalik omandada põhiharidus, siis keskhariduse ja kõrghariduse 

omandamine on tunduvalt keerulisem. Kõrghariduse omandamine on kurtidele noortele 

peaaegu võimatu. Viipekeeletõlki on kurtidel võimalik tavakoolis kasutada juhul, kui 

klassis on rohkem kurte, sest siis saavad pereliikmed vastava teenuse eest ühiselt 

maksta. 

Vastavalt Viipekeeletõlkide OÜ hinnakirjale arvestatakse õpingutõlgi teenust 

akadeemilistes tundides. Ühe akadeemilise tunni hind on 26 eurot. (Viipekeeletõlkide... 

2011) 



 31

Kuulmispuudega lastele suunatud haridussüsteem vajab kardinaalset muutust, sest 

vastavalt parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta dokumendile toob Euroopa 

sotsiaalõiguste komitee välja, et Eestis on diskrimineerimist puudutavad õigusaktid 

puudulikud. Spetsiaalsed koolid kurtidele ja vaegkuuljatele moodustavad eraldiseisva ja 

isoleeritud haridussüsteemi. Euroopa sotsiaalhartas tuuakse välja, et kuulmispuudega 

lastele suunatud eraldiseisev haridussüsteem peab tagama neile reaalselt võrdse õiguse 

haridusele võrreldes teiste ühiskonna liikmetega, vastasel juhul pole isoleeritus üldisest 

haridussüsteemist põhjendatud. (Euroopa ... 2008: 16) 

Täielikuks lahenduseks õppimisel pole ka õpingutõlkide parem kättesaadavus ning 

viipekeele tõlketeenuse soodsam hind, sest kui õpilane jälgib õppetöö käigus viiplemist, 

ei saa ta samal ajal konspekti täita. Kuulmispuudega noortele oleks vaja spetsiaalseid 

kirjalikke konspekte. Teiseks probleemiks on erialaliste viipekeele sõnastike puudus, 

sest tundmatute teemade tõlkimisel jääb sõnadest puudu. Samuti on tõlkimine 

viipekeeletõlkidele vaimselt ja füüsiliselt raske – pikad tsüklid mõjutavad tõlkimise 

kvaliteeti. (Toom, Trükman 2000: 234) 

2009. aastal moodustas grupp tudengeid SA Archimedes Primus programm raames 

töörühma, mille liikmed töötasid välja juhendmaterjali kõrgkoolidele „Takistusteta 

kõrgkooliõpe“. Juhendi eesmärk on lihtsustada erivajadustega noorte olukorda, näiteks 

muuta eksamite sooritamine ja seminarides osalemine kättesaadavaks jms. Juhend on 

ametlik dokument, millele saab edaspidi tingimuste parandamiseks viidata. (Triik 2010: 

17) 

SA Archimedes Primus programmi juhendis on välja toodud, et lisaks liikumis-, 

nägemis- ja kuulmispuudega üliõpilaste vajadustele arvestatakse ka asjaoludega, kui 

noorel on lugemis- ja kirjutamisraskused (Samas: 17). 

Kuulmispuudega lastele on loodud vastavad haridusasutused, kuid nendes koolides 

pakutav haridus ei konkureeri tavakoolide tasemega. Vaegkuuljatel noortel on läbi 

rehabilitatsiooniplaani võimalus saada sobiv kuuldeaparaat ja nõustamine ning hakata 

õppima tavakoolis, mis on aluseks kõrghariduse saamisel. Kurtide noorte võimalused on 

tunduvalt piiratumad, kuna neil puudub võimalus valida neid huvitavate koolide vahel. 

Ka kutsekoolides ja kõrgkoolides saavad nad teha valikuid vaid selle alusel, kas antud 
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erialast on huvitatud teisigi kurte, sest viipekeele tõlketeenust on kurtidest moodustatud 

õppegrupi korral odavam tellida. Ühe lahendusena nähakse õppematerjalide koostamist 

kuulmispuudega lastele, mille käigus saavad nad omandada hariduse kirjalike 

materjalide abil. 

1.2.3. Tööhõivealased strateegiad kuulmispuudega inimestele 

Teenuseid puuetega inimestele pakub Eesti Töötukassa. Agenda 22 (2002: 19) 

dokumendis on välja toodud, et nii maal kui ka linnas peavad puuetega inimestel olema 

võrdsed võimalused kasulikuks ja tasuvaks rakenduseks tööjõuturul.  

Eesti Töötukassa poolt seatud eesmärk on puudest tingitud takistuste kõrvaldamine 

töökoha saamisel ja töötamisel. Tööruumide- ja vahendite kohandamisel muudetakse 

töökeskkond või -vahend puudega inimesele ligipääsetavaks ja kasutatavaks. 

Tugiisikuga töötamise teenust saab kasutada juhul, kui puudest või pikaajalisest 

tervisehäirest tulenevalt vajab inimene töökohal abi ja juhendamist. Haldusleping 

tugiisikuga töötamiseks sõlmitakse kuni üheks aastaks. Tööintervjuul abistamise teenust 

saab kasutada juhul, kui inimene vajab puude või pikaajalise tervisehäire tõttu abi 

tööandjaga suhtlemisel. (Puuetega... 2011) 

Füüsiliselt terve kuulmispuudega inimene erilisi ümberkohandamisi töökohal ei vaja. 

Samas on mitmeid ameteid, mis kurdile inimesele ei sobi. Kurdil, kellel esineb 

sisekõrva probleemide tõttu tasakaaluhäireid, ei soovitata töötada kutsealadel, kus on 

suured pöörlevate mehhanismidega masinad, samuti kõrgehitustel, halva valgustusega 

tööpaikadel jne. Lisaks ei sobi kurtidele teenindusalased töökohad, mis nõuavad 

klientidega suhtlemist. (Tööhõive... 2011) 

Vaegkuuljate valikuvõimalused tööturul on suuremad kui kurtidele, kuid ka neile 

kehtivad töökoha valikul teatud piirangud. Vaegkuuljatele ei sobi näiteks tööd 

mürarikkas keskkonnas, kuna see võib kahjustada nende kuulmist, ning kõrguste ja 

liikuvate mehhanismidega seotud ehitustööd. Samuti ei saa mürarikkas keskkonnas 

töötada implantaati kasutavad kurdid, kuna nad on müra suhtes väga tundlikud. Nende 

kuuldavus on häiritud ka tugevates elektri- ja induktsiooniväljadega keskkondades. 

Samuti võib kuulmisabivahendeid kahjustada töö märjas või tolmuses töökeskkonnas. 
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Kuulmispuudega isikutele ei sobi ka töökohad, mis nõuavad palju suhtlemist, sh 

võõrkeeles, nõupidamistel osalemist ja telefoniga rääkimist. (Taimla 2008: 17) 

Kõige arvukamalt on kuulmispuudega meeste seast ehitus- ja viimistlustöötajaid ning 

puidu- ja mööblitööstuse töötajaid. Levinud ametid on ka koristusteenistuja, 

autoremonditöötaja, kaevemasinate juht, lukksepp-treial, kingsepp ja IT-töötaja. 

Kuulmispuudega naiste seas on levinumad ametid õmbleja ja tekstiilitööline, 

koristusteenistuja, pedagoog ja lasteaiatöötaja erikoolides, komplekteerija, IT-töötaja 

ning viipekeele õpetaja erikoolides. (Pärnla 2008: 19) 

Võrreldes 1990. aasta andmetega pole kuulmispuudega inimestele suunatud erialavalik 

eriliselt muutunud. Erialadest saavad poisid õppida laudsepaks, autoremondilukksepaks, 

maaler-krohvijaks. Tüdrukud saavad õppida õmbleja, maaler-krohvija, sekretär-

masinakirjutaja ametit. (Kotsar, Kotsar 1992: 38) 

Kuulmispuudega inimesed ei vaja üldjuhul Töötukassa poolt pakutavaid teenuseid, 

milleks on tööruumide ja vahendite kohandamine ning tugiisikuga töötamine. 

Kuulmispuudega isik vajab Töötukassa poolt pakutavatest teenustest eelkõige 

abistamist tööintervjuul ja töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada 

andmist. (Puuetega... 2011) 

Kuulmispuudega inimesele töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada 

andmise tingimuseks on inimese kuulmislangus vähemalt 30 dB. Vastavalt 

tulumaksuseadusele, kui abivahendi väärtus ületab 50% töötajale kalendriaasta jooksul 

makstud tasudest, maksustatakse abivahendi ost tulumaksuga. (Töökohtade... 2009: 34) 

Kuulmispuudega inimestel puudub tööturul hoolimata Töötukassa pakutavatest 

teenustest võrdväärne konkurentsivõime kuuljate inimestega. Tänapäeval teeb töökoha 

leidmise kuulmispuudega inimestele raskeks hea suhtlemise ja võõrkeelte oskuse nõue. 

Samuti on kurtide keskmine haridustase madalam kui kuuljatel ning seetõttu on 

kuulmispuudega isikutel raskendatud ümberõpe või uue eriala omandamine. (Taimla 

2008: 17) 
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Vastavalt parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta artiklile 9 õigus 

kutsenõustamisele, on noortele vanuses 7 kuni 26 aastat nõustamiseks loodud teabe- ja 

nõustamiskeskused ja lisaks sellele avatud noortekeskused (Euroopa... 2008: 11). 

Pärnus pakub karjäärialast nõustamist Pärnu Õppenõustamiskeskuse noorte infopunkt, 

kust vajalikku abi saavad ka kuulmispuudega noored. Tallinnas on kuulmispuudega 

noortel võimalik saada töö- ja karjäärialast nõustamist ning informatsiooni Tallinna ja 

Harjumaa noorte teabe- ja nõustamiskeskusest, Tallinna noorte infokeskusest ning 

Tallinna Õppenõustamiskeskusest. Viipekeelt rääkivad noored vajavad antud asutuste 

teenuste kasutamiseks viipekeelt. Nõustamisteenust kurtidele pakub Eesti Kurtide Liit. 

Vastavalt kohalike omavalitsuste invapoliitika plaani koostamisjuhendile Agenda 22, 

peavad kuulmispuudega inimestel olema võrdsed võimalused saada rakendatud 

tööjõuturul nii maal kui linnas. Kuid hoolimata Töötukassa pakutavatest teenustest, on 

kuulmispuudega inimestel raske leida sobivat tööd. Parem olukord on vaegkuuljatel, 

kellel on võimalus saada Töötukassa teenuste kaudu kuuldeaparaat. Kahjuks kurdile 

inimesele Töötukassa poolt pakutavatest teenustest töö leidmisel ja töötamisel abi 

otseselt ei ole. 

1.3. Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse (teenused, toetused) 

Kuulmispuudega inimestele on puudeaste määratud erinevalt - keskmine, raske, sügav. 

Puude raskusaste võib erineda seetõttu, et kuulmispuudega inimestel võib 

kuulmislanguse määr olla suuresti erinev ning lisaks kuulmispuudele võib esineda veel 

tervisehäireid, mis mõjutavad isiku individuaalset tegutsemisvõimet ning osalemist 

ühiskonnaelus. Sügav puue on määratud pimekurtidele. Puuderaskusastme määrab 

arstlik komisjon, tuginedes isiku pere-ja/või eriarsti poolt koostatud hinnangule isiku 

tervise kohta. 

Vastavalt määratud puude raskusastmele, tema vanusele ja sellele, kas isik töötab või 

õpib, määratakse inimese jaoks vajalikud toetused ja teenused. Puude raskusastme ja 

puudest tulenevate lisakulude tuvastamiseks tuleb inimesel täita vormikohane 

ekspertiisitaotlus. (Puude... 2011) 
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Toetuste määramisel võetakse arvesse inimese kulutused ühe kuu kohta ravimitele, 

transpordile, abivahendite korrashoiule, majapidamisele, kommunikatsioonivahendite 

kasutamisele, riietusele ja jalatsitele, mida ei finantseerita ravikindlustuse ja riigieelarve 

muudest vahenditest. Lisakulud tuvastatakse täiskasvanud inimesele kestusega 6 kuud, 

1 aasta, 2 aastat, 3 aastat ja 5 aastat. Tööealisele puudega inimesele määratakse puude 

raskusaste mitte kauemaks kui vanaduspensioni eani. Lapsele määratav puude 

raskusaste võib olla tähtajaga 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat ja 3 aastat ning mitte kauemaks 

kui 16-aastaseks saamiseni. (Samas... 2011) 

Töötul kuulmispuudega inimesel on õigus saada töövõimetuspensioni, mis on üks 

riiklike pensioni liikidest. Töövõimetuspensioni on õigus saada püsivalt töövõimetuks 

tunnistatud vähemalt 16-aastasel isikul, kelle töövõime kaotus on 40 kuni 100 protsenti. 

Püsivalt töövõimetuks tunnistatud isikule määratakse töövõimetuspension kogu 

töövõimetuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui vanaduspensioniikka jõudmiseni. 

Töövõimetuspensioni on õigus saada ka töötaval kuulmispuudega isikul. 

(Töövõimetuspension 2011) 

Riik toetab soodustustega vaegkuuljaid vajalike kuuldeaparaatide ja 

kuulmisabivahendite hankimisel. Kuulmispuudega inimestele koostatud 

rehabilitatsiooniplaanides, juhul kui inimesel on piisav kuulmisjääk, pakub riik 

võimalust soodsamalt hankida erinevaid kuulmisaparaate ja kuulmisabivahendeid. 

Näiteks odavama kuuldeaparaadi puhul, mille hind on 112 eurot, maksab riik aparaadi 

hinnast kinni 91 eurot. Kallima aparaadi korral, mille hind on 1133 eurot, maksab riik 

omalt poolt 909 eurot. Sama toetusreegel kehtib ka muude abivahendite kohta, milleks 

on näiteks spetsiaalsed uksekellad, beebialarmid, FM süsteemid jv. (Kuuldeaparaadid... 

2011) 

Sotsiaalkindlustusamet pakub enne puudeotsuse tegemist rehabilitatsiooniplaani 

koostamise võimalust tema poolt suunatud rehabilitatsiooniasutuses. Selleks tuleb isikul 

täita eelpoolnimetatud ekspertiisitaotlus. Isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamiseks 

suunab Sotsiaalkindlustusamet inimese edasi, vastavalt tema vajadustele, sobivasse 

rehabilitatsiooniasutusse, milleks võib olla üks peatükis „Puuetega inimestele suunatud 

võrdsete võimaluste strateegiad“ välja toodud rehabilitatsiooniasutustest, kust on 
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võimalik abi saada Pärnu ja Tallinna linna kuulmispuudega inimestel. (Puude 

raskusastme... 2011) 

Rehabilitatsiooniplaanid sisaldavad järgmisi erinevaid teenuseid (Eesti 

Kuulmispuuetega ... 2011): 

1. Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsioon, rehabilitatsiooniplaani 

täitmise juhendamine  

2. Rehabilitatsiooniplaani täiendamine, tulemuste hindamine  

3. Füsioterapeudi teenus, füsioterapeudi grupitöö  

4. Sotsiaaltöötaja teenus, sotsiaaltöötaja perenõustamine, sotsiaaltöötaja 

grupinõustamine  

5. Eripedagoogi teenus, eripedagoogi perenõustamisne, eripedagoogi 

grupinõustamisne  

6. Psühholoogi teenus, psühholoogi perenõustamine, psühholoogi grupinõustamine 

7. Logopeedi teenus, logopeedi seanss perele, logopeedi grupinõustamine 

Pärnu linn eraldi puudest tingitud toetust ei maksa. Vastavalt määruse „Linnaliinide 

sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine“ § 3, pakub Pärnu linn soodustust 

bussisõidul keskmise või raske puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele. (KO 

2008, 108, 1550) 

Linnaliini bussifirmad pakuvad lisaks sooduspileteid õpilastele, üliõpilastele, 

vanaduspensioniealistele ning puudega isikutele. 

Kuulmispuudega lastele ja noortele, kes õpivad Tartu Hiie Koolis või Tallinna Heleni 

Koolis, kuid elavad teises linnas näiteks Pärnus, on kohalik omavalitsus õpilastele 

korraldanud tasuta iganädalase transpordi kooli ja koju. (Tartu... 2005: 13) 

Vajalikke teenuseid pakuvad kuulmispuudega inimestele veel nende kogukonnasisesed 

organisatsioonid. Eesti Kurtide Liit Tallinnas pakub kurtidele nõustamisteenust 

viipekeele tõlkide vahendusel (Toetuvate... 2011). Pärnumaa Kurtide Ühingus toimub 

viipekeeletõlkide vastuvõtt neli korda nädalas, kus kuulmispuudega inimesed saavad 

asjaajamistel telefoni teel kasutada viipekeele tõlketeenust (Viipekeele tõlkide... 2011). 
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Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing pakub koostöös Eesti Vaegkuuljate Liiduga 

rehabilitatsiooni raames järgnevaid teenuseid (Tallinna ... 2011: 2) : 

1. Rehabilitatsiooniplaanide koostamine 

2. Füsioterapeudi, sotsiaaltöötaja, eripedagoogi, psühholoogi ja logopeedi teenused 

3. Rehabilitatsioonilaagrid 

4. Suultlugemise ja viipekeele algõpetus 

Kuulmispuudega inimestele, sh kuulmispuudega lastele ja noortele, pakutakse teenuseid 

erinevatel tasanditel. Teenuseid pakub riik, kohalik omavalitsus ja erinevad asutused. 

Teenused leevendavad kurtide probleeme igapäevaeluga toimetulemisel, kuid ei lahenda 

neid. Teenuste ja toetuste pakkumisel on märgata, et vaegkuuljate olukord on tunduvalt 

parem kui kurtidel. Vaegkuuljatele noorele pakutakse rehabilitatsiooni määrani, mis 

võimaldab neil osa saada tavaharidussüsteemist ning elada kodus. Kurtidele lastele on 

korraldatud küll tasuta bussisõit kooli ja koju, mis võimaldab neile igal nädalavahetusel 

koduskäimist, kuid tööealistele kurtidele noortele teenused praktiliselt puuduvad. 

Kurtidel on toetustest võimalik saada töövõimetuspensioni, mis aitab neil rahuldada 

esmavajadusi, kuid võib välja kujundada õpitud abituse, mille korral kurdid noored ei 

tunnegi motiveeritust saada paremat haridust ja leida sobiv töökoht. 

1.4. Sotsiaaltöö kurtide ja vaegkuuljatega 

Kuulmispuudega inimeste hea elujärje ja kogukondliku arenguvõime tagamiseks on 

tähtis tugeva võrgustikutöö olemasolu kogukonnas. Antud töös on kogukondadena 

käsitletud Pärnu ja Tallinna linna. Koostöö võib toimuda mitmesuguste 

organisatsiooniliste üksuste vahel nii avalikus, era- kui ka mittetulundussektoris ning 

samuti erinevate sektorite vahel.  

Koostöö eesmärgiks on kas vähendada dubleerimist ja hoida sellega kokku ressursse või 

planeerida ja kooskõlastada piiratud ressursside tingimustes ühistööd sedasi, et saaks 

võimalikult palju ära teha (Post 2000: 39). 

Kohaliku või kogukondliku arenguvõime kasvatamine tähendab kaugelt enamat kui 

ainult rahastamisallika leidmist mõnest riiklikust või valitsusvälisest programmist või 

fondist. Arenguvõime tähendab ennekõike kogukonna suutlikkust kasutada arenguks 
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kohalikke materiaalseid ja vaimseid ressursse, valmisolekut teha koostööd teiste 

sarnaste eesmärkidega organisatsioonidega kohapeal ja alles seejärel väliste ja 

kaugemate institutsioonide ja rahastajatega. (Samas: 9) 

Võrgustikutöö on laste ja noorte puhul eriti oluline juhul, kui kuulmislangusega laps 

asub õppima tavakooli. Tihe koostöö peab sellisel juhul olema lapsevanemate, 

klassiõpetajate, klassikaaslaste ja kuulmislangusega õpilase vahel. (Reilson, Paabo 

2007: 19) 

Pärnu linnas pakub nõustamisteenust Pärnu Õppenõustamiskeskus, kus lisaks 

nõustamisele tehakse koostööd teistegi institutsioonidega võimaldamaks lapsele 

koolipääsemine nagu tuuakse välja peatükis „Hariduslikud strateegiad puuetega 

inimestele“. Näiteks kui vaegkuulja noor soovib kuuldeaparaati kasutades minna 

õppima Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse, nõustatakse lisaks vaegkuuljast noorele 

tema perekonda ning tehakse koostööd antud haridusasutusega. Tallinnas on võimalik 

saada nõustamist lapse ja noore hariduse küsimustes Tallinna Õppenõustamiskeskusest 

ja Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liidust. 

Kurdil on informatsiooni võimalik saada viipekeele tõlketeenust kasutades paljudest 

asutustest. Eesti Kurtide Liit on arvestanud, et kurtidel on võrreldes kuuljatega 

sotsiaalnõustamist raskem saada, sest viipekeele tõlketeenuse maht on neile piiratud ja 

kallis. Eesti Kurtide Liit pakub viipekeelt kõnelevatele inimestele nõustamisteenust ning 

osutab ka õigusabi. (Eesti Kurtide... 2011) 

Nii Pärnu kui ka Tallinna linnas ostab kohalik omavalitsus viipekeele tõlketeenust seda 

pakkuvatelt asutustelt ning osutab seda kuulmispuudega inimestele. Peatükis "Puuetega 

inimestele suunatud võrdsete võimaluste strateegiad" on välja toodud, et Pärnu 

Linnavalitsus ostab viipekeele tõlketeenust Pärnumaa Kurtide Ühingult ja Tallinna 

Linnavalitsus ostab teenust mittetulundusühingult Viipelend. 

Pärnumaa Kurtide Ühing pakub ühingu liikmetele viipekeelteteenust ka asutusesiseselt. 

Nimetatud ühing toob põhikirjas välja eesmärgid, milleks on Pärnumaa piirkonnas 

elavate kurtide abistamine olme-, meditsiini-, sotsiaal- ja muude probleemide 
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lahendamisel. Ühe ülesandena eesmärkide täitmiseks on ühing välja toonud viipekeele 

tõlke organiseerimise liikmetele. (Põhikiri... 2011 ; Viipekeele tõlkide ... 2011). 

Tallinna linnas on samuti võimalik saada viipekeele tõlketeenust otse teenuse pakkujalt. 

Tallinnas on kohaliku omavalitsuse poolt tasuta tõlketeenuse osutamiseks määratud 14 

tundi kuus ühe inimese kohta. Juhul kui inimene ületab seatud piiri, saab ta pöörduda 

mittetulundusühingu Viipelend poole ning taotleda viipekeele tõlketeenust. (Viipekeele 

tõlkide ... 2011) 

Peatükis „Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse“ tuuakse välja, et puudega inimesel on 

Sotsiaalkindlustusametis võimalus teha endale sobiv rehabilitatsiooniplaan. Peale plaani 

koostamist suunab Sotsiaalkindlustusamet inimese vastavalt tema vajadustele sobivasse 

rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvasse asutusse, mis võib olla kas riiklik asutus, 

eraasutus või mittetulundusühing. 

Kuulmispuudega noortele on suunatud ka tugev sporditöö. Pärnu linnas tegutseb Pärnu 

Kurtide Spordiselts Eero, mille liikmetel on võimalik tegelda mitmete spordialadega: 

korvpall, saalihoki, koroona jne. Võistlusi on korraldatud mitmevõistlustes, laskmises, 

jooksmises ning mõtlemist nõudvatel aladel: kabes ja viktoriinis. Spordiklubi liikmed 

saavad osaleda Eesti kurtide meistri- ja karikavõistlustel ning kuulmispuudega 

rahvusvahelistel võistlustel. Suuremateks tiitlivõistlusteks on kurtide OM, MM ja EM. 

(Pärnu Kurtide... 2011) 

Pärnu Kurtide Spordiselts Eero kuulub Kurtide Spordiliidu alla, kuhu kuuluvad ka 

Tallinna Kurtide Spordiselts TALKUR ja Tartu Kurtide Spordiselts KAAR. 

Spordiseltside nimekirjas on ka Tartu Hiie Kool ning Võrumaa Kurtide Ühing. 

Tallinna Kurtide Spordiselts TALKUR pakub samuti erinevaid spordialasid: 

kergejõustik, saalijalgpall, minigolf, noolevõistlused jne (Spordivõistlused... 2011). 

Tallinnas on noortele kurtidele loodud Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooni (EKNO), 

mis tegeleb mitmete ürituste korraldamisega. Noortel on võimalik osa võtta 

noortevahetuslaagritest, vestlusringidest, pidudest, konkursitest jne. (EKNO... 2011) 
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Kurtidele ja vaegkuuljatele suunatud võrgustikutöö on hästi arenenud, sest koostöö 

toimub nii erinevate organisatsioonide kui ka eri sektorite vahel. Kurtidele suunatud 

sotsiaaltöö toimub nii avalikus, era- kui ka mittetulundussektoris. Tallinnas ja Pärnus on 

kohalikul omavalitsusel tihe koostöö kurtide organisatsioonidega. Läbi kurtide 

organisatsioonide osutatakse tasuta viipekeele tõlketeenust, mille abil saab kurt noor 

näiteks nõustamisteenust Pärnu või Tallinna Õppenõustamiskeskuses. 

Sotsiaalkindlustusamet pakub läbi erinevate asutuste rehabilitatsiooniteenust. Nii 

kurtidel kui ka vaegkuuljatel noortel on võimalus tegeleda spetsiaalselt neile suunatud 

spordiga. Eesti Kurtide Spordiliidu alla kuulub mitmeid spordiseltse, mis korraldavad 

võistlusi nii Eestis kui ka välismaal. Tallinnas on kuulmispuudega noortel võimalik 

koguneda Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooni, mis pakub neile mitmeid huvitavaid 

tegevusi ja üritusi, mille kaudu end ühiskonnas teostada. 
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II. UURIMUS VAEGKUULJATE JA KURTIDE NOORTE 
IGAPÄEVAELUGA TOIMETULEKUST JA 
SOTSIAALSEST KAASATUSEST 

2.1. Uurimisprobleemi seade, uurimise eesmärk ja –küsimused 

Vaatamata sellele, et puuetega inimestele on Eesti ühiskonnas viimasel kümnel aastal 

oma igapäevaeluga paremaks toimetulekuks loodud mitmeid võimalusi, pole olukord 

nende jaoks veel kaugeltki kerge ega lahendatud. 

Võrdsete võimaluste strateegia järgi, mis kehtib Eestis alates 2008. aasta 2. maist, 

peavad kurtidele ja vaegkuuljatele kättesaadavad olema nii haridus kui ka 

integreerumine tööturule. Samuti peavad kättesaadavad olema tervishoiu- ja 

sotsiaalkaitsemeetmed, et tagada isikule õigus elada iseseisvalt, sotsiaalselt integreeruda 

ja võtta osa ühiskonnaelust.  

Kuigi kõigi inimeste vajadused on võrdse tähtsusega ja igasugused erinevused peavad 

olema ühiskonna planeerimisel arvesse võetud, siis endiselt on osa puuetega inimesi 

ühiskonnast kõrvale jäetud (Hrabrova 2005: 78). Probleeme esineb kõigis nimetatud 

valdkondades, milleks on 2008. aastal ratifitseeritud Euroopa sotsiaalharta punktid: 

õigus tööle, õigus kutsenõustamisele, õigus kutseõppele ning samuti puuetega isikute 

õigus elada iseseisvalt, sotsiaalselt integreeruda ja võtta osa ühiskonnaelust. 

Eeltoodust lähtudes on käesoleva diplomitöö eesmärgiks anda ülevaade 

kuulmispuudega noorte igapäevaeluga toimetulekust kahes kogukonnas, milleks on 

Pärnu ja Tallinna linn.  

Eesmärgist lähtuvalt on töös tõstatatud järgmised uurimisküsimused: 

• Millised on kuulmispuudega noorte peamised probleemid ning millised võiksid 

olla lahendused nende probleemide leevendamiseks?  

• Kuidas on kuulmispuudega noored kaasatud nende puudepõhisesse 

kogukonnatöösse?  
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• Missugused on kuulmispuudega noorte võimalused saada nende võimetele ja 

vajadustele vastav haridus?  

• Missugused on kuulmispuudega noorte võimalused integreeruda tööturule?  

• Kuidas on kuulmispuudega noored rahul oma igapäevaeluga toimetulemisel? 

• Kuidas on kuulmispuudega noored rahul pakutavate toetuste ja teenustega?  

• Kuidas kuulmispuudega noored hindavad ühiskonna suhtumist kuulmispuudega 

inimestesse?  

• Milline on kuulmispuudega noorte hinnang meditsiinilisele arengule kuulmist 

toetavate abivahendite kvaliteedi ja kättesaadavuse osas? 

Vastused uurimusküsimustele on saadud intervjuudest ekspertidega ja kuulmispuudega 

noortega. Osa ekspertidest on ise samuti kuulmispuudega isikud. Uurimistulemustele 

baseerudes saab teha ettepanekuid kuulmispuudega noorte igapäevaeluga toimetuleku 

toetamise tõhustamiseks kogukonnas.  

2.2. Uurimismetoodika ja uurimuse läbiviimine 

Uurimus viidi läbi kvalitatiivsel meetodil. Andmeid koguti intervjuude kaudu, mis viidi 

läbi kuulmispuudega noortega ja ekspertidega erinevatest asutustest. Uurimuse 

piirkondadeks on Pärnu ja Tallinna linn, seega on noored ja eksperdid valitud nimetatud 

asulatest. Lisaks viiele kuulmispuudega noorele ja seitsmele eksperdile andis intervjuu 

ka ühe kuulmispuudega noormehe ema. 

Intervjuu jaoks vajaliku kokkusaamise kolme Pärnus elava kuulmispuudega noorega ja 

Pärnumaa Kurtide Ühingu juhatuse esimehe Andrus Siigiga organiseerisid Pärnumaa 

Kurtide Ühingu viipekeeletõlgid Anne Sepping ja Valeri Peet. Intervjuud noortega ja 

ühe intervjuu andnud noormehe emaga tõlkis viipekeeletõlk Valeri Peet. 

Tallinnas aitas intervjuu jaoks vajaliku kokkusaamise kahe vaegkuuljast noorega 

korraldada Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu juhatuse esimees Külliki Bode. 

Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingus õnnestus kohata Eesti Vaegkuuljate Liidu 

esimeest Andrus Helenurme, kes oli nõus eksperdina intervjuud andma. Tallinnas 

suhtlesid vaegkuuljad kõnekeeles ning viipekeeletõlgi abi ei vajatud. 
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Intervjuu küsimustik koostati vastavalt teemakäsitlusele, mis puudutab kuulmispuudega 

noorte integratsiooni kogukonda, milleks antud töös on Pärnu ja Tallinna linn. Pärnu 

respondentidele suunatud küsimused puudutasid Pärnumaa Kurtide Ühingu ja Pärnu 

Kurtide Spordiselt Eero tööd ja toimimist. Samuti andsid Pärnu sihtrühma noored ja 

eksperdid ülevaate üldisest kurtide eluga toimetulekust Pärnu linnas ning nende 

õppimise ja töötamise võimalustest. Tallinna respondentidele suunatud küsimused 

puudutasid Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu tööd. Lisaks andsid Tallinna 

eksperdid ülevaate Tallinna Linnavalitsuse koostööst vaegkuuljate ja kurtide kogu-

kondadega, kuulmispuudega inimestele suunatud hariduse korraldusest ja üldisest 

toimetulekust. 

Küsimustik ehitati üles vastavalt viiele teemaplokile, mis aitavad uurida ja hinnata 

antud sihtrühma noorte integratsiooni kogukonda. Sama küsimustikku kasutati nii 

kuulmispuudega noori kui ka eksperte küsitledes. Ekspertintervjuudes uuriti ekspertide 

hinnangut kuulmispuudega noortele pakutavate teenuste ja toetuste, hariduse võimaluste 

ja töötamise võimaluste osas kogukonnas ja ka ühiskonnas laiemalt. 

Viis teemaplokki olid jagatud järgnevalt: kuulmispuudega noorte igapäevaeluga 

toimetulek, kuulmispuudega noorte kaasatus kogukonna toimimisse, kuulmispuudega 

noorte võimalus saada haridust, kuulmispuudega noorte võimalused tööturul, 

kuulmispuudega noorte rahulolu oma igapäevaeluga. Viimane plokk sisaldab üldiseid 

küsimusi, mis aitavad uurida antud sihtrühma tundeid, mõtteid ja arvamusi enda 

kogukonna ja ühiskonna suhtes. Intervjuu käigus küsiti võimalusel ka lisaküsimusi. 

Intervjuud lindistati digitaalse diktofoniga ja hiljem salvestised transkribeeriti. Andmeid 

analüüsiti uurimisküsimustel baseeruvate teemade kaupa. Andmete analüüsimisel on 

kasutatud kodeerimist ehk autori tõlgendustele on lisatud intervjuudest pärit lõigud 

kursiivkirjas, mis on tähistatud respondendi tähisega, milleks on kas M või N vastavalt 

soole ning numbrina on juurde lisatud respondendi vanus. Näiteks (N17). Ekspertide 

nimed on kursiivkirja lõpus välja toodud. 

Respondentide vanused on erinevad, seega respondentide tähised töös ei kattu ning ei 

ole vaja kasutada lisatähti. 
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Uurimus on jagatud alateemadeks vastavalt intervjuuküsimustiku viiele teemaplokile. 

Intervjuudest saadud vastused teemaplokkide kaupa on lisatud alateemade alla, et saada 

vastused uurimusküsimustele ja täita eesmärk. 

Intervjuud on tehtud ajavahemikul 17.03.2011-18.04.2011 ning ühe intervjuu pikkuseks 

kujunes ca 40 minutit. 

2.3. Uurimuse valim 

Uurimuse valimi moodustasid kolm kuulmispuudega noort Pärnust, kes suhtlevad 

viipekeeles: kaks meest vanuses 25 ja 17 aastat ning 18-aastane naine. 17-aastase 

noormehega läbi viidud intervjuus osales veel tema ema, kes samuti on 

kuulmispuudega. Lisaks on Pärnust neli eksperti. Tallinna valimi moodustavad kaks 

vaegkuuljat meest vanuses 24 ja 26 aastat ning kolm eksperti. 

Pärnus aitas kuulmispuudega inimestega intervjuusid läbi viia viipekeeletõlk Valeri 

Peet, kes on antud uurimuses samuti eksperdina arvestatud, kuna Pärnumaa Kurtide 

Ühingu liikmena lisas ta enda poolt vajalikku informatsiooni. 

Pärnu respondendid: 

1. M25 – põhiharidus, töötu 

2. N18 – põhiharidus omandamisel 

3. M17 – põhiharidus omandamisel (osales intervjuul koos respondent N46-ga) 

Tallinna respondendid: 

1. M26 – kõrgharidus, töötab 

2. M24 – põhiharidus, töötab 

Pärnu eksperdid: 

1. Katrin Tsuiman, Pärnu Linnavalitsuse vanurite ja puuetega inimeste hoolekande 

peaspetsialist. 

2. Anne Villsaar, Pärnu Õppenõustamiskeskuse juhataja 

3. Valeri Peet, Pärnumaa Kurtide Ühingu viipekeeletõlk 

4. Andrus Siig, Pärnumaa Kurtide Ühingu juhatuse esimees 
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Tallinna eksperdid: 

1. Andrus Helenurm, Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse esimees 

2. Airi Püss, Tallinna Heleni Kooli direktor 

3. Kerti Kollom Seidelberg, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti vanemspetsialist 

Kuulmispuudega noori on valimisse valitud vähem kui eksperte. Viipekeelt kõnelevate 

noortega intervjuusid tehes selgus, et noored ei räägi väga palju ning annavad küsimustele 

väga lühikesi vastuseid, mis ei olnud alati uurimuse jaoks piisavalt informatiivsed. Ühel 

korral õnnestus saada kontakti Eesti kurtide Liiduga ning jõuda kokkuleppele intervjuu 

küsimustele vastamise osas interneti teel, kuid saadetud küsimustele vastuseid ei saabu-

nud. 

2.4. Uurimisandmete analüüs 

Uurimisandmed saadud intervjuude põhjal on piisavad, et antud teemat käsitledes teha 

oletusi, järeldusi ning püstitada uusi uurimishüpoteese. Samuti on saadud vastused piis-

avad, et anda ülevaade kuulmispuudega noorte igapäevaeluga toimetulekust kahes 

kogukonnas, milleks on Pärnu ja Tallinna linn. Vastuste põhjal saab vaadelda, millised 

on kuulmispuudega noorte peamised probleemid ning millised võiksid olla lahendused 

nende probleemide leevendamiseks. 

Tegemist on kvalitatiivse uurimusega, mille käigus viidi läbi intervjuud, mis hiljem transkri-

beeriti. Saadud andmed analüüsiti uurimisküsimustel baseeruvate teemade kaupa, andmete 

analüüsimisel on kasutatud kodeerimist ehk autori tõlgendustele on lisatud intervjuudest 

pärit lõigud kursiivkirjas, mis on tähistatud respondendi tähisega milleks on kas M või 

N vastavalt soole ning numbrina on juurde lisatud respondendi vanus. Ekspertide puhul 

kodeerimist ei kasutata. 

Intervjuud on sisestatud ja analüüsitud programmis Microsoft Word 2003. 
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2.4.1. Vaegkuuljate ja kurtide noorte igapäevaeluga toimetulek 
(toetused, teenused, mida nad kasutavad) 

Vaegkuuljate ja kurtide noorte igapäevaelus esineb mitmeid probleeme. Uurimuses 

selgus, et enam valmistab probleeme suhtlemine kuuljatega ja sellest tulenevalt on 

raskusi asjaajamisel. 

Vastavalt esimesele intervjuu teemaplokile, mis käsitleb igapäevaeluga toimetulekut, 

tõid kuulmispuudega noored välja, et igapäevaeluga hakkamasaamisel on kõige enam 

vaja viipekeele tõlketeenust. 

„Tavaliselt ikka perearsti juures on kuuldeaparaati vaja. Minule üldiselt midagi vaja 

on, siis ma kutsun tõlgi, kõige tähtsam on tõlk vaegkuuljate ja kurtide juures.“ (M25) 

Vajaduse tõlketeenuse järele tõid välja veel teisedki respondendid, sh kuulmispuudega 

lapse ema, kes samuti suhtleb viipekeeles: 

„Näiteks kui on vaja minna panka või minna ükskõik kus kohta, siis on tõlki vaja.“ 

(N46) 

Kuulmispuudega noored on arvestanud, et viipekeeletõlk pole alati kättesaadav. Pärnu 

respondent toob teenuste ja toetuste kasutamise kohta välja, et abi on võimalik saada ka 

mujalt kui ainult viipekeeletõlkidelt. 

„Ma saan pensioni kui vaja, siis ma saan tõlki kasutada. Mind aitavad ka minu 

õpetajad, kui mul on mingisugused probleemid.“ (N18) 

Tallinna Heleni Kooli direktor Airi Püss toob asjaajamise puhul lisaks välja, et tähtis on 

lähedaste inimeste lähedalolek, olgu selleks siis kas pereliige või kooliõpetaja: 

„Tavaliselt keegi pereliige või tuttav või keegi, keegi ikka aitab.“  

Noored tõid välja, et viipekeeletõlgi puudumise korral asjaajamisel saavad nad kasutada 

paberit ja pliiatsit. Samuti saavad nad väljendada oma soovi häälega, näiteks bussipiletit 

ostes. Kurdid saavad paberi ja pliiatsi asemel kasutada ka mobiiltelefoni, kuhu nad 

kirjutavad sõnumi ja näitavad kuuljale. 
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„Kui paberit käe pärast ei ole, siis kirjutab mobiiliga, ma olen näinud.“ (N46) 

Viipekeele tõlketeenus on vajalik viipekeelt kõnelevate inimeste jaoks. Airi Püss toob 

tõlgi vajadusele lisaks välja veel teise aspekti, milleks on abistamine asjaajamistel: 

„Mida nad teavad, on see, et kahe kolme aasta järel enda pensioni pikendades on vaja 

täita taotlus, kus on see pikk küsimustik. Ikka paljud küsivad abi, et seda täita. Seal jääb 

tihti eesti keele taha, et ei mõisteta, mida on küsitud. See on üks asi, aga teine asi on 

see, mis harva on. Ta võtab interneti lahti, aga ta ei saa nendest instruktsioonidest aru 

või kuidas ikkagi käib asjaajamine. Üks variant on muidugi võtta tõlk kõrvale, aga see 

tähendab, et sa saad ainult suhtlemisel abi, aga muus osas peaksid ise teadma, kuidas 

ja mis, olema hästi iseseisev. Aga paljudele on vaja, et on keegi, kes aitab sul mõelda ja 

otsuseid teha.“ 

Airi Püssi sõnul piisabki enamikele kuulmispuudega inimestele tõlgist ja nad saavad 

hakkama. Samas osa kuulmispuudega noori on vaimselt madalamate võimetega, 

mistõttu neile lihtsalt tõlgist ei piisa. Sellisel juhul osutub vajalikuks inimene, kes aitaks 

otsuseid teha. Otsustamise abistamisel saavad kurdid noored siinkohal kasutada 

lähedaste ja õpetajate abi. 

Hoolimata alternatiivsetest võimalustest suhtlemisel kuuljatega kasutada paberit ja 

pliiatsit või mobiiltelefoni, leiavad kuulmispuudega noored, et viipekeele tõlketeenuse 

kättesaadavus vajab parandamist. Pärnu respondent N18 vastas küsimusele, mida ta 

vajab kurtide kogukonna töös osalemiseks järgnevalt: 

 „Rohkem vajan tõlki.“ 

Ka Pärnu respondent M17 nimetab hariduse saamise osas viipekeele tõlketeenuse 

tähtsust. Küsimusele, millist abi ta vajab edasiõppimisel, vastab repondent järgnevalt: 

 „Rohkem ma tahaks tõlki saada. Tõlk on kõige tähtsam.“ 

Viipekeele tõlketeenus on viipekeelt kõnelevatele kuulmispuudega noortele ülimalt 

oluline, et nad saaksid omandada soovitud hariduse ning osaleda ka kurtide kogukonna 

töös. 
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Kuulmispuudega inimestele on tähtis informatsiooni kättesaadavus. Pärnu 

Linnavalitsuse vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekande peaspetsialist Katrin 

Tsuiman toob välja, et enamus informatsiooni on kurtidele hästi kättesaadav ning 

enamik asjaajamisi on võimalik teha interneti teel: 

„Praegu enamus avalikku informatsiooni on kättesaadav ... ei tähenda, et ma pean 

suhtlema otse inimesega, kõik ametkondlik info on kättesaadav internetis. Kui on 

olemas õpitud oskus lugeda, siis ei tohiks see üldse olla piiratud. Raskem on 

informatsiooni kättesaadavus hoopis nägemispuudega inimestel, nendel on see 

probleem. Minu meelest on kurdid puuetega inimeste grupist üks paremini 

organiseerunud ja üks paremaid võrreldes teistega, paremini toimetulev, sest neil ei ole 

takistusi liikumisel. Liikumispuudega inimesed on palju rohkem häiritud ühiskonnaelus 

osalemisel kui kurdid. Tal on mingil määral informatsiooni osas järelpärimise 

tegemine, kui ta soovib seda teha suusõnaliselt, siis tal on see, kas ta saab tõlgi sinna 

kõrvale, aga tänapäeval eriti noortel kõiki järelepärimisi saab teha igale poole meili 

teel, selles osas ei ole takistust.“ 

Pärnumaa Kurtide Ühingu juhatuse esimees Andrus Siig ütleb kuulmispuudega noorte 

toimetuleku kohta järgnevalt: 

„Praegu on noortel raske, varem oli nagu lihtsam, aga elu on läinud keerulisemaks. 

Nüüd nõutakse väga palju haridust, et elus edasi jõuda, et veneajal ei olnud see nii 

oluline. Lõpetasid ära enda põhikooli või keskkooli ja sa leidsid tööd. Tänapäeval 

nõutakse seda haridust. Ma vaatan näiteks, et pensionäridel on nagu elu selline, millel 

pole viga, aga näen, et meil on paljud noored, kes on päris raskustes. Ei ole töökohti, ei 

ole piisavat töötasu jne.“  

Haridus on üks võimsamaid mehhanisme inimese ühiskonda integreerimiseks, sest see 

määrab ära, millised on inimese tulevikuvõimalused tööturul. Seega haridus saamise ja 

töötamise võimalused määravad inimese eluga rahulolu ja toimetuleku. 

Kuulmislanguse aste määrab vaegkuuljate ja kurtide toimetuleku. Noorte puhul, nende 

toimetulekust ja eluga rahulolust rääkides, on ühed olulisemaid faktorid õppimise ja 

töötamise võimalused. 
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Riiklikest toetustest saavad kuulmispuudega inimesed töövõimetuspensionit ning 

soodustusi kuulmisaparaatide, nende patareide, kuulmisabivahendite ning muude 

abivahendite hankimisel. 

Riiklik töövõimetuspension määratakse riigi poolt Sotsiaalkindlustusametis. Vastavalt 

puude raskusastmele võetakse töövõimetuspensioni määramisel arvesse veel puudest 

tulenevad lisakulutused, milleks on kuuldeaparaadi hooldus ja patareid kuuldeaparaadi 

jaoks. Riigi toetusel saab hankida veel vajalikke kuulmisabivahendeid, milleks on 

spetsiaalsed uksekellad, äratuskellad, beebialarmid jms. 

„Töövõimetus ... (mõtleb) ja siis ka veel lisatoetus, patareid kuuldeaparaadi jaoks, 

äratuskell vibreeriv, sellised toetused.“ (M25) 

Kui kuulmispuudega isikul on kuulmisjääk vähemalt 30 dB, on tal vajadus 

kuuldeaparaadi järele. Vaegkuuljal on võimalik soodushinnaga hankida kuuldeaparaat, 

mille hinnast suurema osa maksab kinni riik. Kuuldeparaadi patareide kasutamisest 

tulenev kulu arvestatakse juurde töövõimetuspensionisse. 

„Põhimõtteliselt ei kaasne vist sellega mingeid kulusid minule, sest hooldused tehakse 

tasuta selle aparaadi valmistaja või edasimüüja poolt. Ma ei tea, kas selle maksab riik 

kinni neile, ilmselt kindlasti, et mina ei pea midagi maksma. Ainult aparaadiga seotud 

kulud, et see kõige esimene kulu, aparaadi ostmine on kõige suurem kulu, see aparaat 

maksab päris palju. Need patareid, patareidele on kompensatsioon küll, aga siin tuleb 

pensioni lisa või mingi selline asi, et me saame nagu toetust riigi poolt.“ (M26) 

Kuuldeaparaadid arenevad igal aastal ja võimaldavad kuulmispuudega inimestel saada 

järjest paremaid ja mugavamaid kuuldeaparaate. Soovitatav on aparaati ka teatud aja 

tagant paremate vastu vahetada. Intervjueeritavad on kuuldeaparaatide kasutamisega ja 

nende praeguse tehnoloogiaga küllaltki rahul. 

„Aparaati soovitatakse vahetada iga nelja aasta tagant. Kunagi oli väga suur ja raske, 

patareid ja akut sai niimoodi laadida siin. See oli mingi Tondi AS.“ (M25) 

„Nüüd patarei kestab kauem, pisikesed, kõrva järgi, kõrva kuju järgi tehtud.“ (M25) 

„Kõrva kuju järgi tehakse vorm, tehakse selline otsik.“ (Valeri Peet) 
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„Jah, nendega kuulen ma paremini, niimoodi, et mida rohkem proovin, seda rohkem 

suudan kuulda ja aru saada.“ (M24) 

Kui varem olid ühed kuuldeaparaadid kõikidele kasutajatele, siis tänapäeval 

kohandatakse osad aparaadid vastavalt kuuldeaparaadi kasutaja kõrva kujule. 

Kuuleaparaatide tehnoloogia arengu kohta toob huvitavaid asjaolusid välja respondent 

M26: 

„Arenevad, aga see on rohkem selline turundusteema, noh minule tundub. Nad 

räägivad, et tuleb rohkem neid kanaleid juurde ja programmid, mis tõlgendavad helisid 

keskkonnas. Ma ei kuule uksepauku, vaid inimese juttu, need sagedused kattuvad mingis 

mõttes, aga noh aparaat peab selle töö ära tegema aju eest, et siis nagu need 

programmid arenevad, aga mikrofon ja see tehnoloogia nagu ei arene. Mingil määral 

arenevad, aga see on turundus rohkem, igal aastal tuleb uus mudel nagu ikka.“  

Kuulmispuudega inimesed on iseseisvad. Intervjuudes toovad respondendid välja, et 

teenustest kasutavad nad viipekeeletõlketeenust ja rehabilitatsiooniteenust. Toetustest 

saadakse igakuist töövõimetuspensioni. Vaegkuuljad saavad töövõimetuspensioni lisa 

kuuldeaparaadi hankimisel, selle vajalike patareide ning hoolduse jaoks.  

Töövõimetuspensioni suurus määratakse püsivalt töövõimetuks tunnistatud inimesele 

individuaalselt, arvestades tema pensionistaaži. Töövigastuse või kutsehaiguse tagajärjel 

tekkinud püsiva töövõimetuse puhul määratakse töövõimetuspension staažinõuet 

esitamata. (Töövõimetuspension... 2011) 

„Noh praegu on mul see sotsiaaltoetus, kasutan kuuldeaparaati. Kuna ma pean 

iseseisvalt hakkama saama, siis pole mul teisi teenuseid vaja.“ (M24) 

„Sotsiaalosakond tegeleb hoolekandeliste ja abistavate meetmetega ja kurdid on eluga 

tegelikult toimetulevad, siis meil ei ole hoolekandealaseid abistavaid meetmeid vaja 

rakendada.“ (Katrin Tsuiman) 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti vanemspetsialist Kerti Kollom Seidelberg kinnitab 

sama seisukohta, et kuulmispuudega inimestele ei ole võimalik pakkuda erinevaid 

teenuseid ja toetusi, kuna nad saavad iseseisvalt hakkama. 
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„Kaitstud töö osas meil ei ole toetust. Isikliku abistajaga on samamoodi, et ei ole sellist 

kogemust olnud, saavad ise hakkama, aga ütleme nõustamist ... see sama Kurtide Liit 

on meie koostööpartner ja nad kasutavad viipekeelset sotsiaalnõustamist.“ (Kerti 

Kollom Seidelberg) 

Kerti Kollom Seidelberg toob välja, et kuulmispuudega inimestele suunatud teenustest 

kasutavad nad rehabilitatsiooniteenust. Veel kasutatakse teisi teenuseid, nagu näiteks 

informatsiooni saamist ja nõustamist: 

„Arvan, et info on neile kättesaadav tavapäraseid kanaleid pidi, et ikkagi internet on 

see põhiteema. Arvutioskust peab sellel kurdil inimesel raudselt ... igal üliõpilasel 

olema, erivajadusega üliõpilasest rääkimata. No kus nad seda saavad kui on aktiivses 

eas ja teevad näiteks ka rehabilitatsiooniplaane, et siis üks osa on kus võidakse talle 

pakkuda infot selle kohta, milliseid õppimisvõimalusi on. Rehabilitatsiooniplaani üks on 

ka selline kutse poole pakkumine või nõustamine. Selle raames kindlasti tuleb välja 

millised soovid on inimesel endal ja millised eeldused tal on et need peaksid kokku 

minema siiski.“ (Kerti Kollom Seidelberg) 

Kohalikes omavalitsustes, Pärnus ja Tallinnas, on kuulmispuudega inimestele 

viipekeele tõlketeenuse kättesaadavus erinev. Tallinnas on arvestatud teatud piiride 

ulatuses seda, kui palju on ühel inimesel võimalik viipekeele tõlketeenust saada st, et 

kohalik omavalitsus on tõlketeenuse osutajale maksnud teatud piiride ulatuses 

viipekeele tõlketeenuse tellimiseks. 

Tallinna Linna kodulehel tuuakse välja, et kohalik omavalitsus tellib viipekeele 

tõlketeenust mittetulundusühingult Viipelend. Tõlketeenuse maksimummääraks ühele 

kliendile on kuni 14 tundi aastas. Kui viipekeelt kõnelev inimene vajab olulistel 

põhjustel teenust rohkem kui 14 tundi, esitab klient vastava avalduse asutusele MTÜ 

Viipelend, kus sealne komisjon avalduses nõutu osas otsuse teeb. (Viipekeele ... 2011) 

„Omavalitsused maksavad, aga teatud piirid on. Osadel on piirid, osadel ei ole piire 

ega nad nii igaks juhuks tõlki ei telli jah. Tallinnas on kümme tundi aastas, see ei tule 

ühte tundi kuuski, proovi siis omi asju alati ajada.“ (Airi Püss) 
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„Tähendab kas on teatud kümme tundi seal aastas, oleneb kuidas omavalitsus on paika 

pannud. Tähendab see osa on tasuta, aga ülejäänud tuleb maksta.“ (Andrus Helenurm) 

Kuulmispuudega inimesele tasuta viipekeele tõlketeenuse määr on Tallinnas piiratud. 

Pärnu linnas viipekeele tõlketeenuse pakkumise osas otseseid piiranguid ei kehti. 

Pärnu linnas ei ole puuetega inimestele eraldi mingit toetust, aga teenuse osa on. Igal 

kurdil ja vaegkuuljal, kui tal on vaja viipekeeletõlke teenust, et saada nii öelda võrdselt 

teiste inimestega suheldud, toimetatud, ameti asutustes, arsti juures ka töövestlustel, siis 

on tal õigus kasutada viipekeele teenust ja meil ei ole ka piiranguid, see on teenuse 

mahu osas, et Kurtide Ühing saab ise otsustada, kas nad osutavad kellelegi üks tund või 

kaks tundi, et meil ei ole pandud selles mõttes piiri peale, et igale ühele kolm tundi ja 

rohkem pole lubatud. Meil on olemas inimesi, kes on ühes kuus kasutanud pool tundi ja 

teine inimene on näiteks ühes kuus kasutanud üheksa tundi või kümme tundi. Peamine 

on neil nagu see viipekeele tõlketeenus, mis nagu Pärnu linna kaudu on. (Katrin 

Tsuiman) 

Pärnu linna ja Pärnumaa Kurtide Ühingu koostöö tõttu on viipekeele tõlketeenus Pärnus 

elavatele viipekeelt kõnelevatele tagatud, kuid peatükis „Vaegkuuljate ja kurtide noorte 

rahulolu oma igapäeva eluga“ toovad viipekeele tõlketeenust vajavad inimesed välja, et 

nimetatud teenuse pakkumises esineb puudujääke. 

Meil on Pärnumaa Kurtide Ühinguga väga tugev koosöö just nimelt viipekeele 

tõlketeenuse osutamises, et nad on alates 98-ndast aastast osutanud viipekeeletõlke 

teenust ja me väga hindame seda, meie turule ei ole tulnud mõni eraettevõtja, kes 

tunnihinde väga kõrgeks teeks. Kohalik omavalitsus on väga huvitatud sellest, et seda 

teenust pakub ühing ise ja selles osas meil on koostöö, et me saame väga hästi infot kui 

meil on vaja ja me hindame seda tegelikult väga heaks ja see ka, et meil on pidevalt üks 

ja sama teenusepakkuja, omavahel saame alati räägitud. Kui on need hanked, siis ma 

alati ootan, et nad selle pakkumise teeksid, me tahame nendega ikka jätkata seda 

koostööd. (Katrin Tsuiman) 

Mõlemad linnad, Pärnu ja Tallinn, pakuvad erikoolis õppivatele kuulmispuudega lastele 

tasuta kooli ja koju sõitu, kui kuulmispuudega laps on sunnitud käima koolis väljaspool 
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kodulinna. Pärnus elavad noored N18 ja M17 käivad Tartu Hiie koolis. Kohalik 

omavalitsus viib tasuta õpilasi Tartu Hiie kooli ja Tallinna Heleni kooli. (Tartu ... 2005: 

13) 

Teenuseid pakuvad lisaks veel kurtide ja vaegkuuljate organisatsioonid, sest enamus 

sotsiaaltöötajaid pole võimelised viipekeeles suhtlema. 

Kurtide Liit, et see on just see teema kui kaheksas linnaosas ei ole igal pool ühte või 

rohkemat spetsialisti, kes valdaks viipekeelt, selle tõttu ongi nii, et sotsiaalnõustamist 

korraldab siis Eesti Kurtide Liit. Loomulikult kui on kurt inimene ... läheb 

linnaosavalitsusse hoolekandeosakonda, siis ta ikkagi kas suu pealt või kirjutades, noh 

elementaarse info ta saab ikkagi kätte, aga kuna kurtide kogukond on selline suletud 

suhteliselt, et siis (mõtleb) et nad kogunevad sinna Eesti Kurtide Liidu majja, et neil on 

seal kolmapäeviti pikk päev selles mõttes, et nad tulevad sinna suhtlema ja 

mingisuguseid ringitöid tegema ja siis see sotsiaaltöötaja on ka seal, kes on sotsiaalse 

haridusega ja kuna ta on Heleni koolis õppinud, et seal õpetatakse ka ütleme tervetele 

inimestele ka juurde viipekeelt. See inimene, kes õppis juurde, ta sai siis sisuliselt 

tavakoolis olles juurde viipekeele oskuse ja ta õppis juurde veel sotsiaaltööd, nüüd on ta 

siis sotsiaalpedagoog, kes oskab viipekeelt ja tema siis selline kurtidele olulise 

informatsiooni tooja ka, et ta aitab siis ka. Seaduse keel on üsna raske, neile 

mõistetavaks teha. Kurtide ja vaegkuuljate poole pealt siis veel, et ... Eesti 

Kuulmispuuetega Lastevanemate Liit ka pakub sellist nõustamist. (Kerti Kollom 

Seidelberg) 

Kerti Kollom Seidelbergi sõnul pakub Kuulmispuuetega Lastevanemate Liit abi 

suhtlemisprobleemide leevendamisel lastega. Ka aidatakse valida lastele sobivat kooli 

ning koostada rehabilitatsiooniplaane. 

Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate ühing pakub välja erinevaid teenuseid. Küsimusele, 

milliseid teenuseid te kasutate, toob Andrus Helenurm välja järgneva: 

„Mul on olemas toimetuleku pension ja teenustest kas või see rehabilitatsiooniteenus, 

mida me oleme hakanud nüüd osutama siin Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate 
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ühingus. Ega ma siin rohkem ... ülejäänud saan juba oma pere keskel hakkama, 

väljastpoolt abi ei võta.“ 

Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing pakub koostöös Eesti vaegkuuljate Liiduga 

järgnevaid teenuseid milleks on: rehabilitatsiooniplaanide koostamine; füsioterapeudi, 

sotsiaaltöötaja, eripedagoogi, psühholoogi ja logopeedi teenused; rehabilitatsiooni-

laagrid, suultlugemise ja viipekeele algõpetus (Tallinna... 2011: 2). 

Pärnu noorte N18 ja M17 arvamuse kohaselt on viipekeeletõlk kõige tähtsam teenus. 

Seda vajavad nad nii õppimisel, kogukonnatöös osalemisel kui ka igapäevaelu 

toimingutes. 

Kuulmispuudega inimestel on võimalik saada suurel hulgal erinevaid teenuseid, mida 

pakuvad asutused eri sektoritest. Toetustest saavad kuulmispuudega inimesed riiklikku 

töövõimetuspensioni. Avalikus sektoris pakub viipekeele tõlketeenust kohalik 

omavalitsus koostöös tõlketeenuse pakkujaga, milleks võib olla kas osaühing või 

mittetulundusühing. Kuulmispuudega koolilapsi toetab kohalik omavalitsus koostöös 

bussifirmadega transpordi osas kooli ja koju. Sotsiaalkindlustusamet, mis kuulub 

avalikku sektorisse, pakub rehabilitatsiooniteenust läbi erinevate asutuste. 

Rehabilitatsiooniplaan on kuulmispuudega inimestele oluline saamaks informatsiooni 

töötmise, õppimise ja muude võimaluste kohta. Kuna nõustamisteenuse saamine sügava 

kuulmislangusega inimestele saab toimuda läbi viipekeeletõlgi, on osad kurtide 

organisatsioonid hakanud pakkuma nõustamisteenust. Teenuste mitmekesisus 

kuulmispuudega inimestele toetab rahuldaval määral nende igapäevaeluga toimetuleku. 

2.4.2. Vaegkuuljate ja kurtide noorte kaasatus kogukonna 
toimimisse 

Kurtide ja vaegkuuljate kogukonnad asetsevad eraldi. Antud peatükis on uuritud 

vaheldumisi kurtide ja vaegkuuljate arvamusi nende kogukonna arengu, probleemide ja 

kogukonna töö parandamise kohta. 

Kuulmispuudega inimese kuulumine ühte või teise kogukonda määrab tema 

kuulmislanguse määr, tema elupaik, emakeel on selleks siis viipekeel või eesti keel. 

Üldjuhul astuvad vaegkuuljate kogukonda väiksema kuulmislangusega isikud ning 
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kurtide kogukonda suurema kuulmislangusega isikud. Sellegi poolest on kurtide 

kogukonnas inimesi, kes kuuldeaparaati kasutades saavad rääkida kõnekeeles, kuid piir 

kahe erineva kogukonna vahel sõltub suhtluskeele eelistusest. 

„Piir jookseb meie jaoks viiplemise koha pealt, kui inimene suhtleb pigem viipekeeles, 

siis on ta kurtide kogukonnas, vaegkuuljad on ikkagi need kes üritavad suhelda 

häälega.“ (M26) 

„Kurtide kogukonnas seal on viiplevad vaegkuuljad.“ (Valeri Peet) 

Heleni Kooli direktor Airi Püss toob välja, et kahe kogukonna vahel võib olla ka teatud 

segunemine tänu meditsiini arengule ning segunemine võib olla põhjustatud ka sõltuvalt 

elukohast: 

„Aastakümneid oli jaotatud nii, et ... vanasti ka komisjoni kaudu, et kui oli kuulmisjääk, 

natuke kuulis, siis suunati Tartu erikooli ja teine erikool oli Porkuni, sinna läksid need 

kes ei kuulnud, kurdid. Aga ütleme nüüd kuskil kakskümmend aastat on lapsevanema 

valida olnud, et enam komisjon ei otsusta kuhu ta läheb. Aga ikkagi veel on see nii 

läinud, et Tartu koolis on rohkem neid kellel on kuulmisjääk ja meil on rohkem neid, kes 

ei kuule üldse, siin on siis kurtide kogukond rohkem. Aga juba nad segunevad ja järjest 

rohkem segunevad. Kes kannab kuuldeaparaati ja kes implantaati, see sõltub elukohast 

ja parasjagu kust ta pärit on.“ 

Mõlemad kogukonnad, nii kurtide kui ka vaegkuuljate oma, on hästi arenenud, mis aitab 

kuulmispuudega inimestele sh noortel ühiskonna elust osa võtta. Airi Püss hindab 

kurtide kogukonna tööd järgmiselt: 

„Nad on organiseerunud, võib-olla see tegevuste ring võiks olla laiem, avaram, aga 

iseenesest on nad väga organiseerunud grupp. On olemas näiteks lastevanemate 

organisatsioon, kui on kuulmispuuetega laps, siis on noorte organisatsioon, siis on 

kurtide organisatsioon, siis on vaegkuuljate organisatsioon, siis on spordiliidud, 

alaliidud piirkondlikud. Selles suhtes on neil seda ühiskondliku elu piisavalt päris suur 

valik." 
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Respondent M26, kes on Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu liige, toob välja, et 

vaegkuuljate kogukonna liikmed saavad ise valida, kas nad soovivad kuulda 

vaegkuuljate või hoopis kuuljate kogukonda: 

„Vaegkuuljad on praegu nii hästi osaliselt ühiskonda sulandunud, et inimesed ei teagi. 

Näiteks käisin täna Pirita Selveris poes ja vaatasin, seal oli üks implantaadiga mees, 

ma ei saanudki aru, ma nägin teda esimest korda, ma olen nii palju vaegkuuljaid 

näinud linnas. Täiesti hämmastav, ma ei tea neist midagi, ometi ma näen, mis 

aparaadid neil on ja miks nad ei tule, aga neil ei ole vaja. Nad saavad aparaadi, nad 

kuulevad, neil on omad lähedased sõbrad, miks nad peaksid siia tulema, nad saavad 

hakkama.“ 

Kogukonna toimimiseks arengust ainult ei piisa, vajalikud on veel vajalikud rahalised 

vahendid ja tegevuste eestvedajad. 

„Kurtide kogukonnal, meil on koduleht, ta on arenenud. Kurtide liit, siis need väikesed 

Tartu, Pärnu, Viljandi, Saaremaa, et see kõik toimib. Aga kas see on tugev? Kõik oleneb 

rahast, kui raha on siis on võimalusi rohkem, aga kui raha on vähem, siis oleme lihtsalt 

piiratud.“ (Valeri Peet) 

Oleks vaja rohkem raha, kutsuda juht. Juhendajaid oleks vaja, keegi ju ei tule tasuta.“ 

(N46) 

Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse esimees Andrus Helenurm kinnitab Tartumaa 

Vaegkuuljate Liidu näitel samuti aktiviseerimise vajadust, kasutades erinevates 

kogukonna tegevustes juhti: 

„See on aktiviseerunud võrreldes selle mitmeaastataguse olukorraga. Tartus on olemas 

noortejuht, kes aktiivselt veab. Siin on ka teisi noori, kes on hakanud leidma enda 

nišši.“ 

Seega hea juht või tegevuste eestvedaja mõjutab ka teisi leidma enda panust kogukonna 

hüvanguks. 

Uurimuse üheks eesmärgiks oli uurida kuulmispuudega noorte kogukonda kaasatust. 

Pärnu respondentidelt saadud vastused kinnitavad, et kurtide kogukonnas olevate noorte 
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kaasatus Pärnu linnas on nõrk, kuna noori on vähe. Pärnumaa Kurtide Ühingu juhatuse 

esimees Andrus Siig toob välja: 

„Pärnus on vähe noori, näiteks Tallinnas, Tartus, seal on tunduvalt rohkem noori tänu 

sellele, et seal on koolid. Tallinnas on ka spetsiaalne kurtide noorte organisatsioon ja 

nad väga palju teevad enda üritusi, aga kuna Pärnus on vähe noori, siis tavaliselt meie 

noored käivad seal Tallinnas üritustel ja siis, et väga palju on ka rahvusvahelisi üritusi, 

palju nad sõidavad on igasuguseid laagreid on ekskursioonid tänu sellele, et Tallinna 

noored korraldavad.“ 

Respondent M25, kes on Pärnumaa Kurtide Ühingu noortejuht, hindab noortetööd 

Tallinnas palju paremaks kui Pärnus. Põhjuseks toob ta noorte vähese hulga Pärnu 

linnas: 

„Siin Pärnus on väga vähe noori, kui võrrelda Tallinnaga, kus on ikka palju.“ 

Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu respondent M24 kinnitab, et noortetöö on 

Tallinnas muutunud tugevaks, sest noored kogunevad Eesti Kurtide Noorte 

Organisatsiooni: 

„Pole noortega väga kokku puutunud siin, kuulsin, et enamus noori on kurtidega 

ühinenud, siin on rohkem nagu vanemad inimesed.“ 

Spetsiaalse kurtide noorte organisatsiooni all mõtleb Andrus Siig Eesti Kurtide Noorte 

Organisatsiooni (EKNO), mis pakub noortele mitmeid tegevusi: noortevahetuslaagreid, 

ekskursioone, vestlusringe, pidusid, konkursse jne. (EKNO ... 2011) 

Sport on üks suurematest võimalustest, kuidas noori nende kogukonnatöösse kaasata. 

Pärnu kuulmispuudega noored, M25 ja M17, kinnitavad spordi vajalikkust. 

Eestis on olemas Eesti Kurtide Spordiliit ja spordiklubid erinevates asulates. 

Respondent M25, kes on Pärnu Spordiselts Eero liige, toob välja spordiklubi tegevust 

takistavaid asjaolusid: 

„Esiteks oleks vaja vähemalt nädalas kaks korda trenni ja (mõtleb) ja palju muud 

huvitavat. Muidu koguaeg korvpall, korvpall. Üks päev on korvpall, teine päev saalihoki 



 58

ja tähtis on ka vanus. Muidu pisikene kümneaastane ja kahekümneaastane koos 

mängivad, see on igav ju, see ei arene.“ 

Pärnu Spordiselts Eero korraldab mitmeid erinevaid võistlusi. Korraldatakse 

rahvusvahelisi ja siseriiklikke võistlusi, kus Pärnu noored on saavutanud väga häid 

tulemusi. 

„Võrkpallis teist aastat järjest võitsime esimese koha, aga me ei teinud üldse trenni ja 

palli ei puutunud (naerab). Aga Tallinnas tehti kaks korda nädalas trenni. Tegime ära. 

Aktiivsed oleme ka jalgpallis, võitsime mullu novembris.“ (M25) 

 
Kõiki noori ei huvita sport. Pärnu kurtide kogukonna liige, respondent N18, toob 

kogukonnatöösse kaasatuse osas välja, et võtab vähe osa erinevatest tegevustest ning ta 

ei tunne vajadust olla kaasatud. Ta lisab, et võib-olla tulevikus tahaks ta olla rohkem 

kaasatud. 

Andrus Siig toob välja, et kuulmispuudega noorte kaasatus kogukonna töösse sõltub 

nende iseloomujoontest: 

„Noori on igasuguseid, osad on sellised, kes on hästi arenenud ja osad kes väga ei ole. 

Osad on kes on julged osad on sellised tagasihoidlikud, siis nagu ei taha osa võtta.“ 

Loomulikult ei saa alati väita, et kogukonnatöösse kaasatust takistab inimese 

tagasihoidlikkus või väiksem areng võrreldes teistega. Põhjuseks võib olla 

huvialaringide vähesus. 

„Praegu mul ei ole eriti selliseid huvialasid, sport mind praegu ei huvita ja käsitööd ma 

suurt ei tee, et see on nii igav (naerab).“ (N18) 

Andrus Helenurm toob välja, et noorte jaoks vaegkuuljate kogukonnas on olulised 

noortepärased tegevused: 

„Siin on olnud puudust noortepärastest tegevustest, mis noori oleks tõmmanud. Nüüd 

on hakatud tegema kõikvõimalikke laagreid ja leitud, kuidas neid korraldada.“ 
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Küsimusele, mis võiksid olla need tegevused millega, millega haarata noori kogukonna 

töösse, toob Andrus Helenurm välja olulisi asjaolusid: 

„Eelkõige selline noorte ühine tegevus. Kui seal on noormehi ja tüdrukuid, siis on neil 

seal mitu huvi, selline vastassoo huvi, mida teine mõtleb ja teeb. Siis ühistegevus on igal 

juhul ja muidugi sinna lisatud väikesed hariduslikud tegevused, kas mõni loeng või info, 

et ta saaks areneda. Noortel on ikkagi see liikumisvajadus, eelkõige spordivajadus. 

Need on siis, mis põhiliselt kokku toovad.“ 

Andrus Helenurm toob välja, et tegevused peaksid olema tasakaalus. Noortel peab 

olema võimalus lõbutseda ja samas ka ennast harida. 

Sama seisukohta hariduslike tegevuste osas kinnitab ka Airi Püss, tuues välja Eesti 

Kurtide Noorte Organisatsiooni vead: 

„Noorte organisatsioon, mis ma kuulen, korraldavad rohkem pidusid, siis välisnoortega 

projekte ja kohtumisi. Võib-olla selliseid rohkem vaimselt arendavaid asju rohkem teha, 

see on minu arvamus kõrvalt. Ise nad otsustavad ja ise nad teevad, et mida nad 

arvavad, et nendel oleks vaja.“  

Lisaks hariduslikele tegevustele rõhutab Airi Püss informatsiooni levitamise vajadust 

kuulmispuudega noortele Eesti Kurtide Noorte Organisatsioonis: 

„Noorte organisatsioon võiks neile infot jagada, mis toimub Eestis, mis toimub 

maailmas, mis poliitikas, et nad rohkem teaksid, mis nende ümber toimub peale kurtide 

maailma. See võiks minu meelest olla. Populaarteaduslikke üldarendavaid avastusi, 

mingisuguseid leiutisi.“  

Kogukonna laienemine uute liikmete arvel on oluline aspekt, et kogukonnatöö oleks 

tugev. Andrus Helenurm toob välja, et noorte vaegkuuljate kaasamine on keeruline 

protsess: 

„Aga võiks olla parem. Üks põhjus on see, et me ei saa kõiki noori kätte, sest ükski kool 

ei ütle, et meil on vaegkuuljaid. See oleks vastuolus isikuandmete seadusega, selles 

mõttes on uute liikmete kättesaamine suhteliselt raske. Võiks teha ju reklaami, aga 

reklaam on teatavasti üsna kallis, aga meie rahad on piiratud projektiga.“ 
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Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu liige respondent M26 toob kogukonna 

arengu kohta välja järgmist: 

„Ajaga käiakse kaasas, aga ei tule uusi inimesi, ei tule inimesi juurde, organisatsioon ei 

laiene, see kogukonna suurus ei muutu, sest ilmselt need vajadused, mis vaegkuuljatel 

inimestel on, saavad riigi poolt juba kompenseeritud aparaatidega ja mingite 

tugiteenustega, et nad ei tule nagu abi paluma siia, nõudma meie organisatsiooni, mis 

on tehtud nagu kuulmispuudega inimeste jaoks, et käivad ainult pensionärid või väga 

tõsiste kuulmispuuetega inimesed.“ 

Eelnimetatud vaegkuuljate ühingusse kuuluv respondent toob välja, et noorte vähesus 

on pärssivaks asjaoluks kogukonna laienemise juures: 

„Ma liitusin enne jõule, siis ma ei olnud sellest väga teadlik, ei ole nii väga koos 

käinud. Seni olen käinud jõulupeol, aga seal olid enamus pensionärid ja seal oli üsna 

igav.“ (M24) 

Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu respondent M26 ütleb enda kaasatuse kohta 

järgnevalt: 

„Ma aitan siin IT alal, aitan koduleheküljega, aitan üritusi organiseerida, olen ka 

juhatuse liige, mõtlen arengukavadele ja kuidas nagu infot vaegkuuljateni viia. Peab 

uudiseid tegema, et mis jälle toimub kuskil, katuseorganisatsioonid korraldavad midagi 

ja nii edasi. Tõsist tööd selles mõttes ei ole, selline väike organiseerimine.“ 

Ta lisab veel, et see tegevus on temale jaoks täiesti piisav: 

„See on piisav jah, täpselt, et ma rohkem ei tahakski teha. Tahaks nagu aidata asju 

organiseerida ja läbi viia, mõelda, aga ma ei tahaks seda teha enda päris tööna.“ 

Kogukonna laienemise koha pealt toob respondent M26 välja, et kogukond saab 

laieneda ka kuuljate arvelt, mis on oluline kuuljate ja kuulmispuudega kogukondade 

vahelise lõhe vähendamiseks: 
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„Peaks kaasama rohkem kuuljaid, kes aitaksid vaegkuuljate probleeme tutvustada 

teistele inimestele. Aga ma pole veel jõudnud sellega tegeleda või noh, et ka enda töid 

tegemisi on nii palju. Mida pakkuda neile kuuljatele vastu, see on ka küsimus.“ 

Kuulmispuudega noorte kaasatus vastavalt nende poolt eelistatud kogukonna töösse 

(vaegkuuljate või kurtide kogukonnatöösse), sõltub mitmetest asjaoludest. Kurtide 

kogukond on organiseeritud, kuid rahaprobleemide tõttu on nende tegevus takistatud. 

Rahalised vahendid aitaksid kaasata erinevate tegevuste juhte. Juhid omakorda aitaksid 

noortel leida oma tegevusvaldkonna kurtide või vaegkuuljate kogukonnas. Kurtide ja 

vaegkuuljate kogukond ei ole näidanud suurenemise märke, mis oleks oluline faktor 

kogukonnatöö arengul. Ühe võimalusena kogukonna suurendamisel on välja pakutud 

laienemist kuuljate arvelt, mis on oluliseks faktoriks kuuljate ja kuulmispuudega 

inimeste kogukondade vahelise lõhe vähendamiseks. 

2.4.3. Vaegkuuljate ja kurtide noorte võimalused saada nende 
võimetele ja vajadustele vastav haridus 

Kuulmispuudega noortel on võimalik valida mitme kooli vahel. Tallinnas on 

kuulmispuudega laste jaoks Tallinna Heleni Kool, Tartus Tartu Hiie kool ning Narvas 

Narva Paju Kool on vene keelt kõnelevate laste jaoks. Liitpuudega lapsed saavad 

haridust omandada Porkuni koolis. Kerge ja keskmise kuulmislangusega vaegkuuljatel 

on kuuldeaparaati kasutades võimalik õppida ka tavakoolis. Kutseharidust pakub 

puuetega inimestele sh kuulmispuudega noortele Astangu Rehabilitatsioonikeskus. 

Pärnu respondentidest kaks inimest, N18 ja M17 õpivad ja M25 on lõpetanud Tartu Hiie 

Kooli. Küsimusele, miks noored eelistavad Tartu Hiie Kooli Tallinna Heleni Koolile, 

toob respondent N18 välja: 

„Tartus on parem kool, sest seal õpetatakse palju just rääkimist, Tallinna kool on 

rohkem viipekeelse suunitlusega.“ 

Respondendi M17 ema (respondent N46) toob välja:  

„Tartu koolis õpetatakse rääkima, aga Tallinna kool on rohkem viiplemisega seotud. 

Temal kuulmist on, siis teda saab rääkima panna.“ 
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Enamjaolt õpivad kuulmispuudega noored 11 aastat, et saada põhiharidus, mis on 

vajalik kutsehariduse omandamisel. Pärnumaa Kurtide Ühingu esimees Andrus Siig 

hindab kuulmispuudega noortele pakutavad põhiharidust tugevaks: 

„Nüüd ma olen vaadanud oma poja õppematerjale ja ma ausalt öeldes vaatan, et 

tänapäeval on täitsa rasked need asjad võrreldes meie ajaga. Tartu Hiie koolis üheteist 

aastaga saavad nad põhihariduse, et nendel on see aeg pikem. Seal nad õpivad päris 

hoolega neid lauseid. Mina tunnen, et mul jäi nagu vajaka, see eesti keel ei ole mul 

tugev.“ 

Kuulmispuudega noored, kes on omandanud põhihariduse, saavad edasi minna 

kutsekooli või gümnaasiumisse. Keskhariduse omandanud saavad minna edasi õppima 

ka kõrgkooli. 

Respondent M17 toob välja, et soovib peale põhihariduse omandamist astuda Viljandi 

Ühendatud Kutsekeskkooli, sest seal on moodustatud eraldi kurtide grupid: 

„Ma tahaks ehituse peale minna, et kui kooli lõpetan.“ 

„Ta tahab minna Viljandi kutsekooli.“ (N46) 

„Seal on tõlk olemas ja on suuremad grupid.“ (Valeri Peet) 

Kui viipekeelt kõnelev kuulmispuudega noor soovib õppida tavakoolis, on vaja, et tema 

kursusel oleks veel viiplejaid. 

„Tõlki oli võimalik saada, aga nüüd on natukene raskem, et nüüd vaadatakse, et kuidas 

saaks suurema grupi teha, mitte ainult ühele kurdile, vaid ütleme, et oleks seal kolm 

kurti.“ (Andrus Siig) 

Vajalik on adekvaatse informatsiooni olemasolu edasiõppimise võimaluste kohta. 

Respondent N18 toob välja, et tema saab soovitud informatsiooni koolis, kus omandab 

põhiharidust: 

„Meil on koolis tehtud seda reklaami, et missugused võimalused on, ja meil on võimalik 

valida sealt nende hulgast.“ 
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Pärnu Õppenõustamiskeskuse juhataja Anne Villsaar toob välja, et lisaks informatsiooni 

otsimisele ja nõustamisele, teeb Pärnu Õppenõustamiskeskus koostööd ka teiste 

asutustega, et võimaldada kuulmispuudega laste pääsemine sobivasse kooli. Kui lapsel 

õnnestub saada kooli, uurib kool lapse käekäiku õppetöös: 

„Meie keskuse ülesandeks on otsida ja soovitada sobivat koolitüüpi, siis Tartu Hiie 

Kooli kui Tallinna Heleni Kooli, aga ka Pärnu linna koolides on kuulmislangusega 

lapsi. Möödunud aastal läks Ülejõe kooli kaks üsna suure kuulmislangusega last. Veel 

kogume sellist iga-aastast teavet Sotsiaalkindlustusametilt, et kui palju Pärnu linnas ja 

Pärnu maakonnas on üldse kuulmispuudega lapsi, et see on siis meie kokkupuude.“ 

„Tekib veel koolis probleeme ... siis Heleni Koolis, Hiie Koolis või Pärnu koolides 

õppides õpiraskusi, siis me taasaitame vaadata, et milles on asi, mida tuleks muuta ja 

anname soovitusi nii õpetajatele kui õpilastele, lapsevanematele.“ 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti vanemspetsialisti Kerti Kollom Seidelbergi sõnul 

saavad kuulmispuudega noored vajalikku informatsiooni õppimisvõimaluste kohta neile 

koostatud rehabilitatsiooniplaanidest: 

„Näiteks ka rehabilitatsiooniplaanides, et siis üks osa on, kus võidakse talle pakkuda 

infot selle kohta, milliseid õppimisvõimalusi on. Rehabilitatsiooniplaani üks osa on ka 

selline kutse poole pakkumine või nõustamine. Selle raames kindlasti tuleb välja, 

millised soovid on inimesel endal ja millised eeldused tal on. Need peaksid kokku 

minema siiski.“ 

Kui informatsioon on piisav, võib takistavaks asjaoluks olla soovitud erialavalikul 

pakutavate erialade vähesus. Airi Püss toob välja erialad, mida antud sihtrühma noored 

õppida saavad: 

„Liitpuudega, kellel on vaimupuue lisaks, kes eesti keeles on viletsamad, lähevad 

Astangule, õpivad näiteks puutööd, õpivad pagariks ja võivad väga tublid tööinimesed 

olla, on kiidetud. Veel õmblust on õpitud, see küll ei ole tänapäeval populaarne. Tartu 

kooli omad tean, et õpivad siseviimistlust. Siis on need autoalad ka, nad on üritanud 

õppida. Toitlustamine, siis on see rõivaste õmblemine, ütleme selline käsitöö pool. 

Ehituserialad on olnud ka, ehituskoolis nad teevad kasvõi mõned kursused läbi. Peale 
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keskkooli lähevad osad kõrgkooli, seal on hästi erinev valik, mis kellelegi istub. Nad on 

õppinud hambatehnikuks, filmi, video, operaatori tööd. Siis on IT valdkonda õpitud või 

õpivad arhitektuuri, siis on seda disaini, kehakultuuri. Õpetajatena, kes siin tööl on 

Tartu eripedagoogika on osad lõpetanud, sotsiaaltööd. Ei tule rohkem meelegi, 

kindlasti on veel midagi. Aga osa lähevad lihtsalt tööle, kui olid paremad ajad, siis oli 

lihtsam tööd leida. Tüdrukud hotellis toateenijad, pesumajades.“ 

Õppeala, mis ei paku huvi, on raske õppida. Ametioskuse omandamine peab noorele 

olema motiveeriv ja tuleviku suhtes kindlust pakkuv. Sellega seoses möönab Pärnumaa 

Kurtide Ühingu esimees Andrus Siig: 

„Need noored, kellel on töö, ma näen, et nemad on rahul ja need, kellel ei ole tööd, 

nendel on raskem, kuigi nad saavad seda töövõimetuspensioni, aga see pole ikkagi see, 

noored tahavad ikka rohkem. Samas kui ma lähengi kuhugi õppima, ma saan 

mingisuguse hariduse, mingisuguse diplomi, aga töökohta mul ikkagi ei ole, praktiliselt 

on see null. Parem oleks, kui see töökoht oleks garanteeritud, ma saan mingisuguse 

hariduse, mingisuguse ameti ja mulle on töökoht garanteeritud.“ 

Tallinna respondenti M24 toob välja, et vaegkuuljana on tal väga raske saada soovitud 

haridust nii tavakoolis kui ka erikoolis: 

„Sain põhihariduse kätte. Pärast seda läksin Tallinnasse Astangu 

Rehabilitatsioonikeskusesse ... hakkasin tutvuma arvutiteenindusega. Seal öeldi, et võin 

rahulikult sinna õppima minna, selline asi ei ole takistus. Õppisin sissejuhatuse ära, 

esimese kursuse lõpus öeldi, et järgmine aasta ma enam ei õpi, kuna lihtsalt mind ei 

viitsitud õpetada. Tegelikult ma sain hakkama, olin veel klassis parimate hulgas, aga 

nad ei tahtnud mind õpetada. Pärast läksin sinna tööle, kus ma praegu töötan. Kuna ma 

tahtsin ikka keskkooli kätte saada, siis ma läksin Lasnamäele täiskasvanute kooli. Seal 

ma käisin kaks korda, seal ei tahetud mind samuti abistada. Peale seda ma ei ole enam 

nagu pingutanud, kuigi tahtsin ikka keskhariduse ka saada.“ 

Tallinna respondendil M26 on omandatud kõrgharidus. Ta toob välja, et vaegkuuljana ei 

olnud lihtne omandada vastavat haridust: 

„Lõpetasin tavagümnaasiumi ja käisin tavalises kõrgkoolis, Mainoris.“ 
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„Ma ei kandnud aparaati koolis, aga ma istusin esimeses pingis ja õpetajad teadsid 

kõik seda, klassikaaslased teadsid seda, muidugi oli probleeme õpetajatega, kes ei 

tahtnud minu vajadusega arvestada, aga noh ignoreerisid seda, ei rääkinud kõvemini, 

ei vaadanud minu poole ja nii. Aga oma tarkus tuli siin rohkem mängu, pidi ise rohkem 

pingutama, sai hakkama küll.“ 

Samuti on raskendatud kuulmispuudega noortele hariduse kättesaadavus neile suunatud 

erikoolides. Tallinna Heleni Kooli direktor toob õpilaste kohta välja, et peale põhikooli 

lõpetamist soovib enamik õpilasi hakata omandama keskharidust, kuid paraku pole see 

kõigile võimalik: 

„Kui nad siin põhikooli lõpetavad, kõik tahavad tulla gümnaasiumisse, aga meie ei võta 

kõiki, kui võimeid ei ole. Me tunneme teda juba hästi, ta ei ole võimeline õppima, siis 

me teda gümnaasiumisse siiski ei võta. Miks nad tahavad kõik gümnaasiumisse, 

sellepärast, et nad põhikooli lõpus enamasti, väljaarvatud üksikud harvad juhud, ei tea, 

mida nad tahaksid teha, mis neid huvitaks, mis valdkond. Seal on jälle see, et puudub 

adekvaatne tervikpilt, ka erialadest. Ta ei kujuta ikka täpselt ette, mis tähendab ... 

näiteks kokk, väga lihtne eriala justkui tundub, teeb ju süüa. On ikka olnud juhuseid, ta 

astub sinna kooli ja siis avastab, et näiteks „kas nii suure potiga peame keetma?“. 

Nendel on kuidagi nagu raske mõista neid erialasid.“ 

Haridussüsteemis esineb kuulmispuudega noorte osas puudujääke. Andrus Helenurm 

toob välja, et haridussüsteem vajab selles osas suuri muutusi: 

„Vaegkuuljaid on täiesti erineva tasemega. Esiteks kuidas see kuulmistase on: ühel 

halvem teisel parem. Siis kas tal kaasneb sellega veel teisi puudeid, näiteks 

nägemispuue. Neid võib seal olla viiskümmend liiki eri puudeid, mis võivad mõjutada 

seda vastuvõtuvõimet, võivad mõjutada mälu, nii et ütleme, kui võtta ainult vaegkuulja, 

siis on väga raske öelda, et nüüd see põhjus on. Ma arvan, et siin tuleb igale ühele 

läheneda personaalselt ja teiseks need edastamisvahendid peaksid olema 

mitmekesisemad. Siiani on selline standardlähenemine, et õppejõud teeb mingit kava, 

standardkava, ta püüab suhelda, ta püüab edasi anda mõned sõnad, aga elu näitab, et 

sellest eriti kasu ei ole. Tähendab, tuleb leida uus metoodika.“ 
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„Ma parandaksin tagasisidet, tähendab, see peaks olema visuaalne. See võiks olla 

rohkem suhtlemist sisaldav, tal võiks olla kõrval eraldi mentor, kes teda pidevalt 

parandab, kui ta valesti räägib. Ta ise ei pruugi kuulda, see kontrollimehhanism on 

väga vilets ja vajab eraldi treenimist, umbes nii nagu näitlejad panevad tikud suhu ja 

harjutavad kuni see õige häälik välja tuleb, see võib võtta hulga rohkem aega kui 

tavakuuljatel, et ta õpiks kontrollima enda artikulatsiooniga seotud lihaseid. See on ikka 

üsna keeruline.“ 

Airi Püssi sõnul teeb kuulmispuudega laste õpetamise raskeks asjaolu, et nad on 

võrreldes kuuljatega sotsiaalselt arengus maas, kuna kuulmisfunktsiooni kaotuse tõttu ei 

saa nad arenguks vajalikku informatsiooni kätte: 

„Tavakuulja laps enne kooli õpib, võtab 90% ümbritsevast vastu ja 10% õpib, siis 

kuulmispuudega lapsele pead sa kõike õpetama, mitte midagi ei tule iseenesest. Sama 

on ka koolis, kui ta läheb kooli edasi, tuleb sageli väga lihtsaid elementaarseid asju, 

mida tavakuulja laps teab ümbritsevast: raadiost, telerist, keegi rääkis midagi kõrvalt, 

kuulis, luges: tohutu infobuum on ümber ja sealt tema kõik saab, see tuleb kurdile 

õpetada ja selgitada, spetsiaalselt anda, sellepärast on ka selline sotsiaalne 

mahajäämus või siis selline vähene orienteeritus.“ 

Teise probleemina toob Airi Püss välja eriõppekavade puudumise kuulmispuudega 

lastele ja noortele. Põhjusena nimetab ta kurtide kogukonna väiksust ühiskonnas: 

„Kuna see kogukond on nii väike, siis keegi ei hakka nendele eraldi õppekavasid 

tegema, et see on see, et loomulikult oleks vajadus. See ei ole ainult meil välja tulnud, 

vaid üle Euroopa oli selline uuring, kus tuli täpselt sama asi välja. Nad ei ole abikooli 

tase ja ei ole ka selle päris tavakooli tase, vaid on selle kahe vahel kuskil. Eestis on 

olemas neli taset ja õppekava.“ 

Neli õppekava, mida Tallinna Heleni Kool pakub on: põhikooli ja gümnaasiumi riiklik 

õppekava, põhikooli riiklik lihtsustatud õppekava ja toimetuleku riiklik õppekava. 

Vajadusel koostatud individuaalne õppekava (Õppe- ja kasvatustöö ... 2011) 



 67

Pärnu Linnavalitsuse vanurite ja puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist Katrin 

Tsuiman toob välja, et eriõppekavade puudumine läheb vastuollu põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusega: 

„Nüüd uue Põhikooli ja gümnaasiumiseadusega on koolil kohustus tagada 

erivajadustega noortele kõik need tugi- ja kõrvalabi struktuurid, sest kui inimesel on 

õigus seda haridust saada, siis peab ta selle saama ja seal on ka kooli poolt kohustus 

tagada, et kui kui keegi näiteks vajab abistajat, on see abistaja näiteks viipekeeletõlk, et 

siis see oleks nagu tagatud.“ 

Airi Püss lisab veel, et õppimine toimub kuulmispuudega lastele samade õpikute ja 

töövihikute järgi, mis tavakoolides. Airi Püss võrdleb antud olukorda situatsiooniga, kus 

tavalaps on kohustatud õppima võõrkeelse õpiku järgi: 

„Kasutatakse samu õpikuid ja töövihikuid, kui annab kasutada, aga õpetajad üritavad 

lühendada ja lihtsustada neid tekste õpikutes, sest tavakuuljad lapsedki saavad 

raskustega aru, mis on kirjutatud, mitu korda peab lugema, enne kui oskab küsimusele 

vastata, siis kuulmispuudega lastele on see üsna hiina keel, see on umbes nii nagu meie 

õpiksime mingisuguste võõrkeelsete õpikute järgi.“ 

Samuti on koolilõpueksamid kuulmispuudega noortele samad, mis kuuljatele. Eksamite 

läbiviimises esineb teatud erinevusi. 

„Nad peavad põhikooli lõpus ja keskkooli lõpus tegema samad lõpueksamid, mis 

tavakoolid, et Eesti keeles nad ei tee kirjandit, vaid teevad testi nagu vene koolid teevad. 

Kõik on sama, kui on keeleeksam põhikooli ja gümnaasiumi lõpus, siis kuulamise osa on 

kas ära jäetud või asendatakse see nii, et õpetaja loeb ette talle niimoodi üks ühele. Siis 

teine on see dialoogi osa, mis nüüd ära jäeti, üritati seda ka kirjalikult teha, kuid leiti, 

et see ei ole õige. Need osad mis nad on võimelised tegema, seda nad teevad, kinnised 

ümbrikud tulevad samamoodi lähevad hindamisele tööd, mingisuguseid märke ei ole, et 

nüüd kurt tegi seda, et nii ei tohi.“ (Airi Püss) 

Saab järeldada, et kuuljate ja kuulmispuudega laste hariduse saamise võimalused pole 

võrdsed. Viipekeele tõlketeenuse saamise osas tavakoolis toob Katrin Tsuiman välja, et 
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viipekeele tõlketeenuse osalise kinnimaksmise taotlemisel õppetöö jaoks, võib 

kuulmispuudega noor pöörduda Pärnu Linnavalitsuse poole. Siiani pole seda tehtud: 

„Sotsiaalabi antakse ja osutatakse, siis kui isiku ja tema pere toimetulek ... 

omaressursid on ammendunud. Kui nüüd see hariduse omandamine ... on see 

kõrghariduse omandamine või selle teenuse eest peab lisaks maksma, siis on see kas 

suudab pere selle eest ise maksta või on pere ressursid niivõrd vähesed, et ei suuda ise 

maksta, aga ta sooviks ikka seda haridust omandada ja see on võimalik ainult läbi 

viipekeele, et siis ta iseenesest võiks pöörduda kohaliku omavalitsuse poole ja vähemalt 

paluda seda viipekeele tundide maksumust nagu osaliselt kompentseerida, aga seda 

pole siiamaani minu siin töötatud aastate jooksul keegi nagu palunud.“ 

Katrin Tsuiman pakub enda poolt välja, et viipekeele tõlketeenust kuulmispuudega 

õpilasele võiks rahastada ka kool: 

„Vahe on selles kuskohas see inimene õpib, et tegelikult osaliselt võiksid olla sellised 

kulutused kaetud ka kooli poolt, aga nüüd on asi selles kas neil rahasid on.“ 

Alternatiivse lahendusena Kuulmispuudega noortele hariduse omandamise osas pakub 

Katrin Tsuiman välja kirjalike materjalide kaudu saadava hariduse: 

„Õnneks on tänapäeval enamus selliseid õppimisvõimalusi niimoodi kirjateel saada, et 

on kirjalikult olemas.“ 

„Kui inimene oskab lugeda, siis ta saab ju tegelikult kõik selle, mis räägitakse on ju 

võimalik saada silmadega loetu. Muidugi teatud praktiliste asjade juures, mis on nagu 

juhendamine ja mis on niiöelda õpipoisi õppimine läbi meistri, seal peab saama 

meistriga suhelda ja seal juures on see viipekeele tõlk hästi oluline.“ 

Kuulmispuudega õpilastele pakuvad haridust mitmed haridusasutused. Võimalus 

õppimiseks on veel tavakoolides, kuid see on võimalik läbi viipekeele tõlketeenuse. 

Tingimuseks viipekeele tõlketeenuse saamiseks tavakoolis on klassis rohkemate 

kuulmispuudega viipekeelt kõnelevate noorte olemasolu. Kuulmispuudega noortel on 

võimalik saada kooli rehabilitatsiooniplaani alusel, kuid nende valikud hariduse 

omandamisel on sellest hoolimata piiratud. Kuna kuulmispuudega noorte erialavalikud 
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kõrgkoolides ja kutsekoolides on piiratud, ei pruugi neil olla võimalust õppida neid 

huvitavat eriala, mis põhjustab motivatsioonilanguse, sest lisaks eriala valikute 

takistusele ei pruugi nad saada ka tulevikus tööd. Haridussüsteem kuulmispuudega 

noortele vajab Eestis kardinaalset muutmist, sest nende õpetamine toimub tavakoolide 

õppekavade ning tavakooli õpikute järgi, mis takistab neil saamast häid tulemusi 

riiklikel eksamitel. 

2.4.4. Vaegkuuljate ja kurtide noorte probleemid tööturule 
integreerumisel 

Eriavalik on kuulmispuudega noortele piiratud, seetõttu pole ka töökohtade valik 

tööturul neile valikuterohke. 

Pärnu respondent M25 toob välja, et kuulmispuudega inimesi võetakse tööle 

lihttöölistena: 

„Tavaliselt võetakse selliseid inimesi lihttöölisena. Tootmistöölisena.“ 

Pärnu respondent N18 toob samuti välja kuulmispuudega noorte raskused tööturule 

sisenemise osas: 

„Eriti ei ole vaateväli roosiline, nii palju on töötuid ja kurte eriti ei pooldata, millegi 

pärast.“ 

Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu liige toob välja, et ka vaegkuuljatele on 

vähe tööpakkumisi ning enamus pakutavadest töökohtadest on lihttööd: 

„Noh, töökogemuste värk on mul üsna väike, kui ma käisin seal Astangul õppisin, siis 

ma olin kaks nädalat Puuviljakeskuses komplekteerija ja olen Projektieksperdis ka 

olnud kaks nädalat. Praktika oli ka Lastekaitse Liidus, kus tegin selliseid töid, mida 

mulle öeldi, et sain ilusti seal hakkama.“ (M24) 

Pärnumaa Kurtide Ühingu esimees Andrus Siig kinnitab seisukohta, et paljud firmad 

väldivad kuulmispuudega töötajaid: 

„Ise olen ma kurtide ühingu keskjuhatuse liige ja ... 85-90% nendel on töökohad olemas 

ja ülejäänutel ei ole töökohta, siis me oleme uurinud milles on probleem, et nad on head 
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tööinimesed, miks neid ei võeta tööle. Tuleb välja, et on sellised firmad ja firmajuhid, 

kes ei vaata hea pilguga kurtide peale, kuigi nad võiksid tööd teha. Nad on head 

töötegijad.“ 

Andrus Siig toob välja, et on ka firmajuhte, kes meelega otsivadki kurte töötajaid: 

„On üks firma, kes on endale palju kurte võtnud tööle, et aitäh sellele direktorile, kes 

usaldab kurte. Ta on võtnud palju kurte endale ehitusele tööle, praegu töötavad nad 

Norras.“ 

Pärnu respondent N46 peab oluliseks kuulmispuudega inimeste rohkust töökohal: 

„Mina tahtsin võtta enda juurde kurte õmblema, kuna ma töötan üksinda kuuljate 

hulgas, aga mul on igav, käisin juhataja juures jutul, et tahan omasugust tööle võtta, 

aga tööd ei ole. Tema ütleb „ei“, neil ei ole aega teda õpetada, ütlevad, et elu on niigi 

kiire, nad ei raatsi võtta.“ 

Vaegkuuljate olukord peaks tööturul olema lihtsam kui kurtidel. Samas tänapäeval 

nõutakse töökohal head suhtlemisoskust, mis võib vaegkuuljatele raskusi põhjustada. 

„Ma pigem väldin tööd, kus ma olen sunnitud suhtlema inimestega, mulle meeldib 

suhelda, ma suhtlen meeleldi oma klientidega, aga mulle ei meeldi mingid koosolekud 

ja avalikud esinemised, sellised, kus ma olen sunnitud suhtlema inimestega, kus ma ei 

saa valida aega ja kohta ja nii edasi.“ (M26) 

„Noh, mul ei olegi valikuvõimalusi praegu, sest ükski tööpakkuja ei taha minusugust 

inimest. Kui oleks võimalik, ma valiksin mingisuguse muu ameti, kuna võimalusi ei ole, 

siis ei saa.“ (M24) 

Vähese kuulmislangusega inimesed saavad kuuljatega suheldes hakkama, kuid 

suhtlemine on neile tunduvalt rohkem pingutustnõudev kui kuuljatele. Seda kinnitab ka 

ühemehefirmat pidav respondent M26: 

„Olen töötanud kollektiivis, aga ma ei tundnud, et ma saan seal hakkama, sest seal oli 

vaja palju suhelda ja hoolimata aparaadi kandmisest, on see keeruline ja väsitav ütleme 

nii ja pealegi ma ei olegi iseloomult selline püsiv, et ma suudaks käia kaheksast viieni 



 71

tööl ja ma nagu töötan pigem rohkem selle nimel, et töötada vabagraafiku alusel kui 

kaheksast viieni ja saada kindlat palka, et mitmed tegurid kokku, siis ma olen palgatööd 

teinud vähem kui oma firmas tööd. Töökogemused on erinevad, ma olen olnud IT alal 

koguaeg, kodulehed ja arvutid.“ 

Eesti Vaegkuuljate Liidu esimees Andrus Helenurm möönab, et kuulmispuudega 

inimeste konkurentsivõimet tööturul mõjutab Eesti kõrge töötusprotsent, kuna puudest 

tingitud kitsenduste tõttu ei suuda kuulmispuudega inimesed tööturul konkurentsi 

pakkuda: 

„Eeldatavalt pidi olema töötute protsent 30-35%. See kõneleb juba ise enda eest ja 

paraku on palju valdkondi, kus kuulmine on väga vajalik. Ei pääse sellest üle ega 

ümber. Sellises kummalises kohas, hiljaaegu mõned aastad tagasi, Kuressaares üks 

vaegkuulja vabastati pesupesija ametist. Võib tekkida küsimus, kus tal kuulmist vaja oli 

või kuidas see seaduslikult põhjendatud on. Selgus, et nad pesevad masinatega ja kui ta 

ei kuule, et masinal on mingi „kõlks“ sees, võib juhtuda tootmisõnnetus ja inimene võib 

kannatada saada ja sellega tööinspektsioon leppis. See valik iseenesest on väga aher, ta 

ei saa ei autojuhiks, ei trollijuhiks, ei lenduriks, ei laevakapteniks. Puujalaga muuseas 

saab, ka Eesti laevanduses on puujalaga kapteneid, vähemalt üks kapten, aga 

kuulmishäiretega ei tea. Ta seab väga ranged piirid ja väga kitsa valiku ette, seal 

valikus on kindlasti väga suur konkurents ja ei ole võimalik, et kõik hakkavad seal 

puusseppadeks ja kingseppadeks või mööblimeistriteks või ehitusmeheks. Kõigile 

paraku ei sobi ja osa inimesi jäävad ukse taha.“ 

Andrus Siig toob välja, et kuulmispuudega inimesed on väga head töötajad, kuid 

kuulmisprobleem mängib töölesaamisel suurt rolli: 

„Meil on palju kurte, kes on väga head tööinimesed, aga probleem on just selles 

suhtlemises, et kui nendel ei ole seda head hääldamist ja siis see hääl, mis tuleb on 

moonutatud, siis ei pruugita aru saada. Samuti see kirjakeel on ka selline, et see 

lauseehitus ei ole kõige parem, et sellest aru saada. Aga tööinimestena on nad väga 

tublid.“ 

Andrus Siig tunnistab, et ka tema on kurdina hinnatud töötaja: 
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„23 aastat olen töötanud ühes ja samas firmas. Seal peetakse minust lugu, olen seal 

platsikorraldaja. Kasutan tõstukit ja koppa, olen hinnatud. Olen ainukene kurt ja 

ülemused peavad minust lugu.“ 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti vanemspetsialist Kerti Kollom Seidelberg kinnitab 

Andrus Siigi seisukohta: 

„Nii palju kui mina tean, ollakse kurdi töötajaga väga rahul. Kõik oleneb sellest, kuidas 

on ta sinna sobitatud ja kuidas keskkond, kuhu teda üritatakse sobitada, ka paindub 

tema järgi niivõrd kuivõrd. Nad on täpsed ja edukad inimesed iseenesest, väga 

motiveeritud inimesed.“ 

Informatsiooni töötamisvõimaluste kohta saavad kuulmispuudega inimesed põhiliselt 

internetist ja ajalehtedest. 

„Internetist, ajalehe kaudu, tuttavate kaudu ja niimoodi.“ (N18) 

„Ajalehest, arvutis internetist on kaks põhilist. Olen tuttavate kaudu väga vähe 

saanud.“ (M25) 

Pärnumaa Kurtide Ühingu viipekeeletõlk Valeri Peet kinnitab respondendi M25 

seisukohta, et tuttavate kaudu on informatsiooni raske saada: 

„Tuttavate abi kasutada ei saa, kuna nad on ise kurdid ja eriti sealt infot ei saa. 

Põhiliselt on ajaleht ja internet.“ 

Tallinna Heleni Kooli direktor Airi Püss väidab, et lisaks informatsioonile 

töötamisvõimaluste kohta on kuulmispuudega inimesele vaja veel muud abi: 

„Tööotsingutel oleks neil vaja kedagi, kes aitaks kasvõi sidet pidada, aitab otsida tööd 

ja on abiks suhtlemisel, kontakteerumisel.“ 

Töötukassa abi kasutavad kuulmispuudega inimesed harva ning sealt saadav abi on 

nende jaoks minimaalne. 

„Kurtidel on raske, ma näen, et need, kes on töötud, et töötukassa kaudu nad eriti 

midagi ei leia, sest see, mida neile on seal pakkuda, kurtidele ei sobi, ja osad asutused 
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ei tahagi neid kurte tööle võtta. Praegu on niimoodi, et nad põhiliselt üritavad tuttavate 

kaudu mingisugust infot saada.“ (Andrus Siig) 

„Mind koondati ära, siis sain toetuse. Üle aasta olen töötu.“ (M25) 

„Ka see kuuldeaparaat, mis on, on töötuturuameti oma tegelikult, saan kasutada.“ 

(M24) 

Tallinnas pakub Eesti Kurtide Liit kuulmispuudega inimestele nõustamisteenust, mis on 

suureks abiks tööotsingutel. 

„Läbi sama sotsiaalnõustamise teenuse saadi siin paar aastat tagasi sotsiaalnõustaja 

abiga kümme inimest näiteks aastas tööle.“ (Kerti Kollom Seidelberg) 

Kuna töökohtade valik kuulmispuudega inimestele, eriti kurtidele, on tööturul väike, 

saavad nad heal juhul töötada lihttöölisena. Tänapäeval kahandab kuulmispuudega 

inimeste võimalusi tööturul see, et paljud tööandjad ei poolda kuulmispuudega 

töötajaid. Samas tunnistatakse, et kurdid inimesed on tublid ja motiveeritud tööd 

tegema. Kui kurt inimene leiab töö, on oluline, et seal oleks veel kurte, kellega oleks 

võimalik suhelda. Vaegkuuljate seis tööturul on parem, kuid neile ei sobi rohket 

suhtlemist nõudvad tööd. Teenuste pakkumine kurtidele inimestele õnneks areneb ja 

paraneb. Näiteks pakub Eesti Kurtide Liit kurtidele nõustamist, mille abil on osadel 

inimestel õnnestunud ka töökoht leida. 

2.4.5. Vaegkuuljate ja kurtide noorte rahulolu oma igapäevaeluga 

Intervjuude käigus küsiti respondentidelt viiepallisüsteemis nende rahulolu oma 

igapäevaeluga. Keegi kuulmispuudega noortest ega ekspertidest ei hinnanud enda 

rahulolu väga heaks. 

Viiepallisüsteem jagas rahulolupunktid vastavalt inimese hinnangule enda 

igapäevaeluga toimetulekul järgmiselt: 

1 – ei ole üldse rahul 

2 – ei ole rahul, aga saan hakkama 

3 – olen üldiselt rahul 
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4 – hindan enda rahulolu heaks 

5 – väga hea rahulolu 

Eesti Vaegkuuljate Liidu esimees Andrus Helenurm väidab, et rahulolu ei tohikski olla 

väga hea: 

„Mida suuremad on illusioonid, seda vähem me rahul oleme. Samas, kui väga rahul 

olla, siis kaob ka arenguvajadus.“ 

Tallinna Heleni Kooli direktor kinnitab samuti arenguvajadust igapäevaeluga rahulolu 

juures: 

„See on hästi erinev seinast seina. Sõltub, kus ta parasjagu on. Mis on tema võimed, 

kuidas ta neid arendanud on, kui palju ta ise on motiveeritud midagi saavutama, mõni 

on rahul väga väikese asjaga, teine jääb terve elu unistama millestki ja ei ole rahul. 

Raske on anda hinnangut jah. Jah ei saa, see kolm ei ole ka õige, see keskmine võib seal 

tulla, üldiselt nad on ju rahul, neil ei ole väga suuri hädasid või mingeid väga väga 

suuri probleeme, et mis takistab elamist. Sõbrad on, suhtlusringkond on, toimuvad 

üritused. Kõik on justkui hästi, aga noh oleneb, kes mida tahab elult.“ 

Järgnevalt on välja toodud respondentide hinnangud ja nende kommentaarid antud 

valiku kohta. 

Respondent M25 valis hindeks 3: 

„Tegelikult on palju asju. Pole midagi, saan hakkama“ 

Andrus Siig, hinne 4: 

„Kuna ma elan maal, käin iga päev maalt tööle siin linnas. See on see probleem, et 

kaugel on nagu. Kui ma oleksin töötu, siis oleks väga paha. Ma oleksin stressis ja ... 

aga töö juures ma tunnen, et mul on koguaeg mingi tegevus. Kui mul midagi teha ei ole, 

siis ma mõtlen ei tea mis mõtteid ja ongi see meeleolu paha. See on kõige tähtsam, et 

töö on olemas.“ 

Respondent N18, hinne kolm: 
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„Ma olen rahul, et mul on võimalus tõlgiteenust kasutada. Samas teinekord on mul nii 

kiire, et mul ei ole kohe võtta.“ 

Respondent N46, hinne kolm: 

„Tõlkjatest on puudus ja infot on vähe. Näiteks ükskõik, uued seadused, meie ju ei tea, 

saame ikka kõige viimasena teada.“ 

Respondent M17, hinne kolm: 

„See sama tõlkide probleem. Õpingutes on tõlki vaja rohkem.“ 

Andrus Helenurm, hinne 2: 

„Vahest arenguvõimalustega ei ole rahul või ütleme vahendid, mis soodustavad 

arengut, võiksid olla paremini kättesaadavad.“ 

Respondent M26, hinne 4: 

„No ma arvangi, et see suhtlemise piiratus tegelikult, suhtlemisprobleemid.“ 

Respondent M24, hinne 2-3: 

„Praegu ma saan elus nii palju kui ma ise pingutan. Selliseid asju ma ei saa nagu mida 

ma tahan, kuna sellise olukorraga ei ole lihtsalt võimalik.“ 

Respondent N46 toob välja probleemi informatsiooni kättesaadavuse osas, väites, et 

kuulmispuudega inimesed on viimased, kes ühiskonnas toimuvatest asjadest teada 

saavad. Respondent M25 kinnitab informatsiooni vähesust kuulmispuudega inimestele: 

„On vaja rohkem infot, kõige tähtsam on info, nagu eraldi kuuljate ja kurtide jaoks. 

Koguaeg on „ei tea, ei tea“. Info on kõige tähtsam, et on huvi ja kohe saad.“ 

Pärnu Linnavalitsuse vanurite- ja puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist ütleb, et 

kohalik omavalitsus tegeleb kuulmispuudega inimestele suunatud informatsiooni kor-

raldamisega: 
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„Kui siin oli see euro tulek, siis kurdid pöördusid linnavalitsuse poole ja soovitasid 

infotundi, et valgustada selle euro tulekuga seonduvaid asju toetuste poolt, aga see ongi 

pigem informatsiooni jagamine, kurtide ühingutel on oma koosolekud.“ 

„Kui on nende mingisugused üritused või näiteks, kui meid on kuhugi kutsutud rääkima 

teenustest, sotsiaalvaldkonnast, siis me oleme loomulikult läinud ja võime öelda, et meil 

on Pärnumaa Kurtide Ühinguga väga tugev koosöö.“ 

Katrin Tsuiman väidab, et enamus informatsiooni on kuulmispuudega inimestele 

kergesti kättesaadav: 

„Enamus informatsiooni, mida inimene maailmas saab, tuleb tegelikult läbi silmade ja 

üldse mitte läbi kuulmise. Siis kui minule on informatsioon kättesaadav infostendi peal, 

on info kättesaadav internetis, siis on see kättesaadav ja ei ole seotud sellega, kas ma 

kuulen või ei kuule.“ 

Kuulmispuudega inimeste rahulolu uurimise käigus küsiti respondentidelt nende 

arvamust ühiskonna enamuse suhtumise kohta kurtidesse ja vaegkuuljatesse. Pärnu 

respondent M25 toob välja, et kuuljad väldivad suhtlemist kuulmispuudega inimestega: 

„Kõige suurem on see probleem poodides või pankades. Ütlen vabandust, ma ei kuule, 

pean koguaeg uuesti rääkima ... sellised tigedad.“ 

„Kurdid näitavad tavaliselt poes näpuga, nad ei tee kohe häält. Kirjutavad ja müüjad ei 

viitsi vastu kirjutada.“ 

Kuulmispuudega inimese asjaajamistel on seega tingimata vaja viipekeeletõlki, kuid 

tõlk pole alati kättesaadav. 

„Nii ongi. Kui tõlk on kõrval, siis ei ole probleemi. Tõlki alati kätte ei saa, kui tarvis.“ 

(Valeri Peet) 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti vanemspetsialist Kerti Kollom Seidelberg leiab, et 

ühiskonna suhtumine kuulmispuudega inimestesse on positiivsem kui nad ise arvavad: 
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„Mina arvan, et ühiskonna suhtumine nendesse on positiivsem kui nad ise arvavad, aga 

see on minu isiklik arvamus. Mulle tundub, et nad on rohkem tõrjuvad, aga tegelikult 

me ei arva nendest nii hullusti midagi. Ühiskond on mõistev, kõik see on kontaktide ja 

sellise kogemuslikkuse küsimus. Mida rohkem nad ennast varjavad või ennast 

kapseldavad oma kogukonda, seda vähem nendest muidugi teatakse ja seda vähem on 

ka lootust, et keegi mõistaks neid.“ 

Kuulmispuudega inimeste enda kogukonda hoidmine on mõistetav, kuna kuuljatega on 

väga raske suhelda nagu selgub eelpool respondent M25 öeldust. Ühiskonna suhtumine 

on aja jooksul muutunud, nagu toob välja Andrus Helenurm: 

„See sõltub jällegi, millises keskkonnas asud. Siin vaegkuuljate keskel on see väga hea 

ja siin Puuetega Inimeste Kojas. Tähendab, kui ma olin ikka päris noor, siis oli ta 

selline üleolev ja põlastav. Nüüd ma ei ole seda enam märganud, nii et ilmselt on 

paranenud.“ 

Tallinna vaegkuuljast respondent M26 toob välja, et ühiskonnaliikmed võivad 

eemalduda inimesest, kui saavad teada, et ta on vaegkuulja: 

„Enamus nagu ei teadnud, võõrad. Ja need kes olid ära harjunud, olid ära harjunud. 

Aga see, kes teada sai, võib-olla kuidagi eemaldus. Selles mõttes oli tõrjutuse efekt, 

vältimine. Et ei viitsita ennast korrata ja pigem ei räägita, ei suhelda.“ 

Tallinnast pärit vaegkuulja respondent M24 kinnitab tõrjutuse efekti ning lisab, et 

vaegkuuljate kogukond ongi ainus võimalus, kus inimene saab sotsiaalselt 

funktsioneerida: 

„Põhiline probleem on mul see, et tunnen ennast üsna üksildaselt.“ 

„Tulin siia vaegkuuljate juurde sellepärast, kuna see on viimane võimalus luua tutvusi. 

Loodan endiselt niimoodi sõpru leida.“ 

Respondent M26 toob välja, et ühiskond mõistab kuulmispuudega inimeste 

kuulmisfunktsiooni langust valesti. Tihtipeale nähakse kuulmispuudes vaimseid häireid, 

mistõttu oleks vaja teha informeerivat tööd kuuljate jaoks: 
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„Mina tahaks tegelda nagu nendega, kes on vaegkuuljad, väikese kuulmislangusega. 

Lihtsalt informeerida inimesi, et olemas teisi inimesi, kes ei kuule hästi, ja see ei ole 

nagu ebanormaalne või tähendab, et nad on mingi idioodid või ei saa aru. Lihtsalt nad 

ei kuule ja selliseid inimesi on tegelikult nii palju, et inimesed on lausa harjunud 

sellega, aga kui kuulmislangus on suurem, siis peetakse sind imelikuks. Et inimesed 

saaksid aru, mis on vaegkuulmine.“ 

Kuulmispuudega lastele on Eestis vähe koole. See on ka põhjuseks, miks lastel ja 

noortel pole võimalik elada kodus, vaid peavad viibima suurema osa ajast koolis. 

Tallinna Heleni Kooli direktor toob välja, et lapsed ja nende perekonnad tulevad antud 

situatsioonis hästi toime: 

„Meil on 90 õpilast ja pluss 50 lasteaialast, üks lasteaia laps ja 30 õpilast on 

õpilaskodus. Ülejäänud käivad igapäev kodust kooli. Vahe (mõtleb), ma ei ütleks, et nad 

nii väga õnnetumad on, et katastroof. Nad on üsna hästi kohanenud ja neile meeldib 

olla oma kogukonnaga koos, omasugustega koos, sest see on üks keelegrupp. Kui ta 

koju läheb, seal ei osata tema keelt, viipekeelt näiteks, kui tal ei ole kurte vanemaid. 

Nad on pigem siin koolis, nad on rõõmsad ja harjuvad päris ruttu, ka lasteaialapsed, 

kui ta on Pärnus, siis ta igapäev koju ju ei sõida. Minu meelest see ei ole neile hull, sest 

iga reede nagunii sõidavad nad koju ja esmaspäeval tulevad, nii et see side koduga on 

ikka olemas.“ 

Pärnumaa Kurtide Ühingu viipekeeletõlk Valeri Peet kinnitab, et laste nädalavahetusel 

koju saamine on kohaliku omavalitsuse poolt hästi korraldatud: 

„Nüüd saavad igal nädalavahetusel kodus käia. On olemas spetsiaalne buss. See 

makstakse kinni neile. Lapsed ja lapsevanemad, nemad ei maksa.“ 

Side koduga on kuulmispuudega lastel olemas, kuid Airi Püss kinnitab teatud lõhe 

tekkimist lapse ja tema perekonna vahel, eriti kui tegu on kuuljate vanematega, kellel on 

kuulmispuudega laps: 

„Lapse keeleareng on nii kiire, et vanem ei jõua oma keelega järgi, ja tihtipeale ega 

nad ei viitsi ka viipekeelt nii tõsiselt õppida. Eks see kuulja lapsevanem on ikka õnnetu 

enda sisimas, et miks tal kurt laps on. Et kui kurdil vanemal sünnib kurt laps, on tema 



 79

õnnelik, ja kui tal sünnib kuulja laps, on jälle tema õnnetu. Iga vanem tahab, et laps 

oleks tema sarnane, ja kui ta on erinev, siis ta muidugi on õnnetu ühest küljest. Teisest 

küljest, kui nad näevad, kuidas nad suureks kasvades hakkama saavad enam-vähem, siis 

nad lepivad.“ 

Pärnu Õppenõustamiskeskuse juhataja Anne Villsaar toob välja, et Pärnu 

lastevanematele ei meeldi last kaugele kooli saata, kuid teevad seda soovist lapsele 

paremat haridust võimaldada: 

„Iga-aastastel kokkusaamistel siin lastevanemate käest oleme kuulnud. Tegelikult ei 

sooviks nad oma väikeseid lapsi kaugele kooli ära saata ja siis me oleme alati ka 

öelnud, et võimalus ka siin õppida on olemas, aga see ei taga kindlasti sellist kvaliteeti 

nagu spetsialiseeritud koolides ja kui teil selline tahtmine on, et ta õpiks Pärnu linna 

koolis, teie laps, siis me arutame seda individuaalselt ja kaalume läbi, mis tuleb kasuks 

ja mis jääb vajaka. Need lapsed, kelle me oleme Hiie kooli või Heleni kooli saatnud, 

suunanud ja kelle vanemad on olnud sellega nagu nõus, nad on selle hariduse 

kvaliteediga, vähemalt meile tagasi peegeldatuna, üsnagi rahul. Rahul ei ole nad ikkagi 

selle kaugusega, aga nad ei taha seda ka vahetada või siis vähemalt vägisi vahetada 

Pärnust saadava hariduse vastu.“ 

Kuuljad vanemad soovivad, et nende laps suhtleks nendega kõnekeeles ja integreeruks 

kuuljate kogukonda. Airi Püss toob välja, et kuuljate vanemate kurdid lapsed on 

implanteeritud: 

„Lasteaias on normintellektiga kuulmispuudega lapsed reeglina kurtide vanemate omad 

ja kui on kuuljate vanemate omad, siis on nad implanteeritud“ 

Igapäevaeluga rahulolu blokis küsiti respondentidelt nende arvamust võimaluse kohta 

saada sisekõrva implantaat. Pärnu respondent M25 arvab, et sisekõrva implantaat pole 

õige asi kuulmispuudega inimesele: 

„Implantaatidele olen ma vastu, inimesed ei ole robotid ju.“ 
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„Puhast kuuljat ei saa ju. Kui olin Tartus õpilane ja oli aparaati vaja, siis läksin Tartu 

Ülikooli kliinikumi. Siis pakkus mulle implantaati. Ütlesin „ei“. Nagu katsejänes, ma 

olen inimene ju.“ 

„Jah, see implantaatide teema, see on kurtide kogukonnas selline, mis eriti ei istu, et 

nad väidavad, et sellega jääb kurte vähemaks, aga samas inimene, kes kasutab 

implantaati kardab, et see on talle valus, väga palju on piiranguid.“ (Valeri Peet) 

„Käisin pojaga Tartu Kuulmiskeskuses ja seal tegid ettepaneku, et poisile see 

implantaat panna. Nad ise käisid peale, aga mina ei olnud sellega nõus. Kui näiteks 

vanemad oleksid kuuljad, võib-olla siis lapsele sobib see implantaat, ta saab 

vanematega suhelda, aga kui vanemad on kurdid, siis nemad väga ei eelista kuuljat last. 

Soovivad, et laps oleks samasugune nagu nemad. Öeldakse, et see implantaadi asi on 

tore asi, aga see ei ole veel tipp. Väga palju ei ole veel korras, seda ei ole veel täiuseni 

viidud. See on mingisugune katsetamine.“ (Andrus Siig) 

 
Valeri Peet lisab, et kurdid kardavad kogukonna hääbumist meditsiinilise arengu tõttu, 

kuid Pärnu respondent N18 väidab, et kurtide kogukond ei hääbu: 

 
„Ei, ma ei usu, et nad kaovad. Kurdid ikkagi jäävad. See implantaadi asi ei ole hea. 

Selline info käib kurtide hulgas, ma ei poolda seda.“ 

 
Airi Püss samuti kinnitab, et kurtide kogukond ei vähene, sest vastava seadme 

eemaldamisel on inimene ikkagi kurt: 

 

„Ei ähvarda, lihtsalt nende võimalused avarduvad. Implantaadi saamisega seoses 

nende vaegkuuljate osakaal suureneb, kes saavad ka kuulmise teel infot. Nende osakaal 

jääb väiksemaks, kes üldse ei kuule, aga ära nad ei kao. Ega need, kes kannavad 

implantaati ja kasutavad kuuldeaparaati, nemad on ja jäävad ikka kuulmispuudega 

inimesteks, mitte keegi ei opereeri kedagi kuuljaks. Kui nad öösel magavad, kui nad on 

saunas, basseinis, siis nad on ikka kurdid ... on abivahendid neil ära, siis nad on ikka 

need, kes nad on.“ 
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Andrus Helenurm väljendab toetavat seisukoha meditsiinilise arengu suhtes 

kuulmispuudega inimestele: 

 

„Mina olen poolt, kui inimestele rohkem võimalusi ja võimeid antakse ja nad saavad 

rohkem areneda, miks mitte. Kui vaatate, et seal jalutule mehele pandi proteesid ja 

nendega lippas kiiremini, siis miks mitte. Kõik, mis annab arenguks eelise, palun väga, 

mina toetan. Muidugi kultuuri seisukohalt on kurtidel oma kultuur, et ma saan aru, et 

see annab midagi ühiskonnale juurde, aga vaegkuuljad seal vahepeal, neil ei ole oma 

kultuuri ja neil võiks tõesti olla, et saaksid kuuljatega normaalselt suhelda. Selles 

mõttes olen täitsa poolt.“ 

 

Kuulmispuudega inimesed tunnistavad, et saavad enda eluga hakkama, kuid oma 

rahulolu igapäevaeluga toimetulemisel väga heaks ei nimeta. Probleemidena tuuakse 

välja informatsiooni kehva kättesaadavust ja viipekeele tõlketeenuse vähest kasutamis-

võimalust. Kuulmispuudega inimesed tunnevad, et ühiskonnapoolne suhtumine 

nendesse on eemalehoidev ja teatud situatsioonides ka tõrjuv. Ekspertide hinnangul on 

ühiskonna suhtumine kuulmispuudega inimestesse paranenud ning muutunud 

tolerantsemaks. Kurdid hindavad enda kultuuri ning kogukonda, mispärast nende 

suhtumine sisekõrva implantaati on pigem tõrjuv. Nad leiavad, et implantatsioonide 

tõttu võib nende kogukond hääbuda. Samas arvavad osad kurdid, et kurtide kultuur on 

piisavalt tugevalt välja kujunenud, et seda pole võimalik kaotada. 

2.5. Arutelu ja järeldused 

Käesoleva töö eesmärgiks oli analüüsida kuulmispuudega noorte igapäevaeluga 

toimetulekut kahes erinevas kogukonnas, milleks olid Pärnu ja Tallinna linn. Uurimuse 

kaudu püüti välja selgitada, millised on kuulmispuudega noorte peamised probleemid 

ning millised võiksid olla lahendused nende probleemide leevendamiseks. 

Kurdid vajavad enamuste toimingute puhul viipekeele tõlketeenust, mida pakub nii 

Pärnu kui Tallinna linna kohalik omavalitsus läbi viipekeele tõlketeenust osutava 

asutuse. Tallinnas osutab viipekeele tõlketeenust läbi kohaliku omavalituse 

mittetulundusühing Viipelend ja Pärnus Pärnumaa Kurtide Ühing. Tõlketeenuse 

saamine on sellele seatud piirmäärade tõttu piiratud. Kogukondade lõikes, antud 
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diplomitöös Pärnu ja Tallinna linnas, on nimetatud teenuse pakkumise piirmäärad 

erinevad. Viipekeelt kõnelevad noored ei ole rahul viipekeele tõlketeenuse 

kättesaadavusega. Samuti kitsendab tõlketeenuse vähene kättesaadavus kuulmispuudega 

noorte võimalusi koolide valikul, sest tõlketeenuse osutamisel koolis eelistatakse, et 

antud kursusel oleks veel kurte, kuna nimetatud teenuse osutamisel ühele õpilasele 

osutub hind liiga kalliks. 

Uurimusest selgus, et Pärnu ja Tallinna linnas elavad kuulmispuudega inimesed saavad 

valida paljude teenuste vahel. Teenuste mitmekesisus on vajalik tagamaks 

kuulmispuudega inimeste igapäevaeluga toimetulek ning integreerumine kogukonda. 

Respondendid kinnitavad, et on pakutavate teenustega rahuldaval määral rahul, kuid 

viipekeele tõlketeenus tuleks teha lihtsamini kättesaadavaks. Toetustest saavad 

kuulmispuudega inimesed puude tuvastamisel töövõimetuspensioni. Töövõimetus-

pensioniga on rahul nii töötavad kui ka mittetöötavad kuulmispuudega noored, sest see 

on oluline rahaline abi igapäevaeluga toimetulekul. See võimaldab vaegkuuljatel ilma 

kuludeta kasutada kuuldeaparaati, sest hooldused kuuldeaparaadile ning patareide 

ostmise kulu makstakse kinni töövõimetuspensioni lisast. 

Kuulpuudega inimestele on korraldatud hea teenuste pakkumine. Teenuseid pakuvad nii 

avaliku, era- kui ka mittetulundussektori asutused. Osade teenuste pakkumine toimub ka 

erinevate sektorite koostöös, näiteks tasuta viipekeele tõlketeenust asjaajamistel pakub 

kuulmispuudega inimesele tema elukohajärgne kohalik omavalitsus koostöös viipekeele 

teenusepakkuja asutusega. Pärnu Linnavalitsus pakub viipekeele tõlketeenust koostöös 

Pärnumaa Kurtide Ühinguga ja Tallinna linnavalitsus koostöös mittetulundussühinguga 

Viipelend. Kohaliku omavalitsuse poolt on tagatud ka õpilaste tasuta sõit kooli ja koju 

juhul, kui laps on sunnitud käima koolis, mis asub teises linnas. 

Sotsiaalkindlustusametis suunatakse inimene isikliku rehabilitatsiooniplaani 

koostamiseks sobivasse rehabilitatsiooni pakkuvasse asutusse, mis samuti võib kuuluda 

kolme eelpool nimetatud sektorisse. Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada 

puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada tema ühiskonda kaasatust ja 

soodustada töötamist või tööle asumist. Nimetatud teenus sisaldab endas 

kuulmispuudega inimese jaoks vajalikku nõustamsteenust, mis on vajalik saamaks 

informatsiooni haridusasutuse või töötamisvõimaluste kohta.  
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Tallinnas on kurtidel võimalus saada viipekeelset nõustamist Eesti Kurtide Ühingus. 

Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate ühing pakub koostöös Eesti Vaegkuuljate Liiduga 

vajalikke teenuseid kuulmispuudega inimestele. Nendeks on füsioterapeudi, 

sotsiaaltöötaja, eripedagoogi, psühholoogi ja logopeedi teenused, rehabilitatsiooni-

laagrid, suultlugemise ja viipekeele algõpetus. 

Kurtide ja vaegkuuljate kogukonnad on organiseerunud, kuid noored ei ole rahul 

kaasatusega kogukonnatöösse, sest kogukonnad on väikesed, noori on vähe ning 

Tallinnas on suurem osa kuulmispuudega noori kogunenud Eesti Noorte Kurtide 

Organisatsiooni. Respondendid toovad välja, et kuulmispuudega inimestele pakutakse 

neile suunatud asutuste poolt vähe huvialategevusi. Huvialategevuste vähesuse 

põhjuseks on vajalike rahaliste vahendite puudumine, mis ei võimalda palgata 

huvialaringide juhte ja muude tegevuste eestvedajaid. Kogukonnatöö arendamiseks on 

vajalik kogukonna liikmete arvu suurenemine. Ühe võimalusena nähakse vaegkuuljate 

ja kurtide kogukonna suurenemist kuuljate arvelt, mis on tähtis ka kuuljate ja 

kuulmispuudega inimeste kogukondade vahelise lõhe vähendamiseks. Samas on vaja 

mõelda ka sellele, mida kuuljad näiteks vaegkuuljate kogukonnaga ühinemisel vastu 

võiksid saada. 

Kuulmispuudega noortel on võimalik saada nii põhi-, kesk- kui ka kõrgharidus, kuid 

nende võimalused haridust saada ei ole kuuljate inimestega võrdsed. Kuulmispuudega 

laste jaoks on loodud mitmeid haridusasutusi. Võimalus on õppida ka tavakoolides, kus 

vaegkuuljast õpilane saab hakkama kuuldeaparaati kasutades ja kurt noor viipekeele 

tõlketeenust kasutades. Kurdi noore valikuid näiteks edasiõppimisel takistab asjaolu, et 

viipekeele tõlketeenust on võimalik saada kursustel, kus on veel teisigi kurte, kuna 

tõlketeenus on ühe inimese eest maksmise korral perekonnale liialt kallis. Motiveerituse 

tase õppimisel pole kuulmispuudega noortel, eriti kurtidel, kuigi kõrge, sest lisaks 

erialade väiksele valikule ei pruugi nad tuleviks ka tööd leida. 

Ekspertide sõnul vajab kuulmispuudega noortele suunatud haridussüsteemi korraldus 

kardinaalset muutust, sest praegu õpivad kuulmispuudega noored tavaõppekava järgi, 

mis ei võimalda neil võrdset arengut kuuljatega. Seda eelkõige seetõttu, et õppimine 

toimub tavakooli õpikute järgi, mis viipekeelt kõnelevate laste jaoks on võõrkeelsed. 

Samuti ei võimalda tavaõppekava järgi õppimine saada häid tulemusi riigieksamitel, 
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mis on oluliseks takistuseks edasiõppimisel. Kuulmispuudega õpilastele on kindlasti 

vaja luua eraldi õppekava, mis praeguse seisuga veel puudub. Eraldi õppekava 

puudumise põhjusena on välja toodud kuulmispuudega laste vähesus ühiskonnas. Kui 

kuulmispuudega laste hariduskvaliteet kannatab nende vähese arvu tõttu ühiskonnas, 

diskrimineerib Eesti riik kuulmispuudega inimesi, võimaldamata neil saada nende 

võimetele ja vajadustele vastav haridus.  

Töökohtade valiku puhul on kuulmispuudega inimeste võimalused piiratud. Siingi on 

kurtidel valik oluliselt väiksem kui vaegkuuljatel. Kuulmispuudega inimestele 

pakutakse üldjuhul lihttöid, kuid ka lihttööde pakkumisel, hoolimata sellest, et tegemist 

on tublide ja motiveeritud tööinimestega, ei poolda tööandjad kuulmispuudega inimeste 

palkamist. Välja on toodud, et näiteks masinatega töötamisel võib kuulmispuudega 

inimesel juhtuda tööõnnetus, sest ta ei pruugi kuulda masina töötamisel esinevaid 

rikkeid. 

Kui kõnekeelt mitterääkiv inimene leiab tööd, on tähtis, et tal oleks võimalik töökohal 

sotsiaalselt suhelda. Seega on oluline teiste kurtide olemasolu töökohal, kuid paljud 

tööandjad pole huvitatud kurtide väljaõpetamisest. Samas leidub firmasid, kes kurte 

inimesi spetsiaalselt tööle võtavad, kuid neid on väga vähe. Teenuseid ja toetusi 

töötamisel ja tööle saamisel on kuulmispuudega inimestel võimalus saada läbi 

rehabilitatsiooniteenuse. Töötukassa poolt puuetega inimestele suunatud teenustest 

saavad kuulmispuudega inimesed kasutada abistamist tööintervjuul ja töötamiseks 

vajaliku abvahendi (kuuldeaparaat) saamist. Töötukassa poolt pakutavaid teenuseid 

kasutavad repondendid harva, sest kuuldeaparaat on neile üldjuhul riigi toetusel ostetud. 

Respondendid tunnistavad, et igapäevaelus esineb küll puudest tingituna mitmeid 

raskusi, kuid normaalset igapäevaeluga toimetulekut see ei takista. Probleemidena 

tuuakse välja takistused informatsiooni kättesaamisel ning viipekeele tõlketeenuse 

piiratud kättesaadavust. Respondendid kinnitavad, et ühiskonna suhtumine 

kuulmispuudega inimestesse on vältiv ning teatud juhtudel ka tõrjuv, kuid kinnitavad, et 

suhtumine on muutunud järjest tolerantsemaks. 

Kurdid hindavad enda kogukonda ja kultuuri, mistõttu nende suhtumine sisekõrva 

implantaadi paigaldamisse on tõrjuv. Nad leiavad, et sisekõrva implantaadi 
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paigaldamine ähvardab kurtide kogukonna säilimist. Vaegkuuljate suhtumine 

implantaatide paigaldamisse on tolerantsem, sest nende sõnul annab implantaat sügava 

kuulmislanguse korral võimaluse suhelda kõnekeeles.  

Võib öelda, et uurimuse käigus said kõik uurimusküsimused vastused ja uurimus täitis 

oma eesmärgi. 
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KOKKUVÕTE 

Puuetega inimestele suunatud võrdsete võimaluste strateegiad rõhutavad 

diskrimineerimise kaotamist kõikide asjaolude osas, milleks on sugu, rass, usutunnistus, 

puue jne. Samas esineb kuulmispuudega noortel probleeme kõikides tegevus-

valdkondades: hariduse saamisel, töökohtade leidmisel ja ka tavalistel 

igapäevatoimingutel, milleks on näiteks poes käimine. 

Kuulmispuudega noored, kellele antud töö keskendub, vajavad igapäevaeluga 

toimetulemisel mitmeid teenuseid, mida pakub riik, kohalik omavalitsus ja erinevad 

asutused, sest teenuste mitmekesisus on oluline tagamaks optimaalne igapäevaeluga 

toimetuleku määr. Samas pole uurimata võimalik öelda, milliseid teenuseid ja toetusi 

kuulmispuudega noored täpselt vajavad. 

Diplomitöö eesmärgiks oli anda ülevaade kuulmispuudega noorte igapäevaeluga 

toimetulekust kahes erinevas kogukonnas: Pärnu ja Tallinna linnas. Eesmärgiks oli välja 

selgitada, millised on kuulmispuudega noorte peamised probleemid ning millised 

võiksid olla lahendused nende probleemide leevendamiseks. Töö kaudu analüüsiti 

kuulmispuudega noorte võimalusi omandada haridust, leida tööd, olla kaasatud 

kogukonnatöösse (vaegkuuljate või kurtide kogukonnatöösse) ning samuti hinnati nende 

rahulolu igapäevaeluga. Uurimuse kaudu analüüsiti ka kuulmispuudega noorte rahulolu 

neile suunatud toetuste ja teenustega, mille eesmärk on tagada neile iseseisev 

toimetulek. 

Töö teooria osas käsitleti vaegkuulmise ja kurtuse klassifitseerimist meditsiinilisel ja 

sotsiaal-kultuurilisel alusel ning võrdstete võimaluste strateegiate rakendamist ja 

invapoliitikaplaanide koostamist kohalikes omavalitsustes, samuti kuulmispuudega 

inimestele suunatud hariduslikke ja tööhõivealaseid strateegiaid ning kuulmispuudega 

inimeste sotsiaalset kaitset, sh sotsiaaltoetusi ja –teenuseid ning sotsiaaltööd kurtide ja 

vaegkuuljatega. 
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Peamiste uurimistulemustena võib välja tuua järgmise: 

Kuulmispuudega õpilastele suunatud koole on Eestis vähe ning paljud lapsed on 

sunnitud olema kodust eemal. Seepärast toetab kohalik omavalitsus koolilapsi tasuta 

bussisõiduga kooli ja koju kaks korda nädalas. Tegelikult ei soovi vanemad enda lapsi 

teise linna kooli saata, kuid on sunnitud seda tegema tagamaks lapsele hea haridus. 

Oluliseks abiks toetuste näol on riiklik invaliidsuspension, mis aitab kuulmispuudega 

inimestel teha olulisi kulutusi, näiteks vaegkuuljatel hankida patareisid kuuldeaparaadi 

jaoks. Riik toetab vaegkuuljaid lisaks ka vajalike kuuldeaparaatide ja kuulmis-

abivahendite soetamisel makstes kinni suurema osa seadme hinnast.  

Kohalikele omavalitsustele invapoliitika plaanide koostamise juhendis Agenda 22 

tuuakse välja, et puuetega inimestele peab olema tagatud rehabilitatsiooniteenuse 

saamine, mis on vajalik teenus saamaks nõustamist, vajalikku informatsiooni õppimis- 

ja töötamisvõimaluste kohta jne. Rehabilitatsiooniteenust saavad kuulmispuudega 

inimesed vastavalt elukohale. See toimub Pärnu või Tallinna asutustes 

Sotsiaalkindlustusameti suunamisel. 

Kurtide ja vaegkuuljate organisatsioonid pakuvad samuti teenuseid, mida 

kuulmispuudega inimesed kasutada saavad. Pärnumaa Kurtide Ühing pakub neli korda 

nädalas viipekeele tõlketeenust, kus viipekeelt kõnelev inimene saab läbi viipekeeletõlgi 

telefoni teel vajalikke asju ajada. Eesti Kurtide Liit pakub kurtidele viipekeelset 

nõustamisteenust ning Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing pakub koostöös Eesti 

Vaegkuuljate Liiduga järgnevaid teenuseid: logopeedi teenus, suultlugemise ja 

viipekeelealgõpetus, psühholoogi teenus jne. 

Hariduse saamise võimalused on kuulmispuudega inimestel kuulmislanguse astmest 

tulenevalt erinevad. Vaegkuuljatel on võimalik läbi rehabilitatsiooniteenuse saada hea 

kuuldeaparaat ning leida sobiv tavaharidusasutus. Kurdid noored saavad põhiharidust 

omandada neile suunatud erikoolides, mille tase ei suuda konkureerida tavakoolide 

tasemega. Omandatud haridus määrab edasiõppimise ning töötamise võimalused. 

Kuulmispuudega inimestele suunatud hariduskorraldus vajab kardinaalseid muutusi. 

Kuulmispuudega lastele tuleks luua eraldi õppekava, mida siiani pole tehtud, sest 
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kuulmispuudepõhiseid kogukondi peetakse ühiskonnas liiga väikesteks. Üldine 

kuulmispuudega inimeste õpetamise metoodika peab muutuma individuaalsemaks. 

Viipekeelt kõnelevatele õpilastele, kes soovivad õppida tavakoolis, oleks vaja teha 

eraldi kirjalikud materjalid, sest viipekeeletõlki järgides ei suudeta konspekteerida. 

Teatud erialade puhul, kus kasutatakse spetsiifilisi terminoloogiaid, jääb viipekeele 

sõnadest väheks. Samuti on tõlketöö raske ning viipekeele tõlketeenuse kvaliteet võib 

kannatada intensiivse õppetöö käigus. 

Töötamise võimalused on kuulmispuudega inimestele piiratud, kusjuures suurem on 

piirang kurtide puhul. Kurte tunnustatakse kui motiveerituid ja täpseid töötajaid, kuid 

tööandjad pigem väldivad neid, sest kurtide väljaõpetamine on raske ning 

kuulmisfunktsiooni puudumine võib põhjustada tööõnnetusi. Tallinnas on kurtidel 

võimalik saada Eesti Kurtide Liidu kaudu viipekeelset nõustamisteenust, mille kaudu on 

osadel kurtidel õnnestunud leida ka töökoht. Töötukassa teenustest saavad 

kuulmispuudega inimesed kasutada abistamist tööintervjuul ja töötamiseks vajaliku 

abivahendi (kuuldeaparaadi) tasuta kasutada andmist. 

Kogukonnatöö on kurtidel ja vaegkuuljatel hästi organiseeritud. Pärnus on Pärnumaa 

Kurtide Ühing, mis korraldab kurtidele mitmeid erinevaid üritusi. Nimetatud ühingu 

enamik noori on aktiivselt kaasatud Eesti Kurtide Spordiliidu alla kuuluva Pärnu 

Kurtide Spordiselts Eero tegevustesse. Spordiselts Eero liikmed saavad osaleda 

mitmetel võistlusel nii Eestis kui ka välismaal. Samas esineb Pärnu kurtide 

kogukonnatöös ka mitmeid puudujääke. Vaja oleks luua uusi huvialaringe ja tegevusi, 

sest kõiki noori ei huvita sport. Paraku on uute huvialaringide loomine raske, sest 

rahapuudus ei võimalda kaasata huvialaringide ja tegevuste juhte. Juhid mängivad 

olulist rolli noortele koha leidmisel kurtide ja vaegkuuljate kogukondades. 

Kogukonnaarengu oluline faktor on selle laienemine. Tallinna ja Harjumaa 

Vaegkuuljate Ühing pole mitmeid aastaid uute liikmete võrra laienenud. Vaegkuuljad 

on rahul riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt pakutavate toetuste ja teenustega, mistõttu 

nad ei vaja abi nimetatud ühingutelt. Samuti ei võimalda rahapuudus reklaami tegemist 

leidmaks uusi liikmeid. Kuulmispuudepõhised kogukonnad võivad laieneda ka kuuljate 

arvelt, kuid pole täpselt selgitatud, mida kasu kuuljad sellest saavad. Samas vähendaks 

see kindlasti lõhet kuuljate ja kuulmispuudega inimeste vahel. 
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Tallinnas on kurtidele suunatud kogukonnatöö mitmekesisem kui Pärnu linnas, sest 

neile suunatud asutusi on rohkem. Lisaks Tallina ja Harjumaa kurtide Ühingule ning 

Tallinna Spordiselt TALKUR-ile ning Eesti Kurtide Liidule asub Tallinnas Eesti Noorte 

Kurtide Organisatsioon (EKNO), mis tegeleb noortele suunatud tegevustega: erinevad 

konkursid, ekskursioonid, noortevahetuslaagrid, peod jne. Tallinna ja Harjumaa 

Vaegkuuljate Ühing on hakanud rohkem tegelema noortele suunatud üritustega - 

korraldatakse laagreid, mis sisaldavad sportlikke ja hariduslikke tegevusi. 

Kuulmispuudega inimesed Pärnu ja Tallinna linnast ei hinda enda rahulolu väga heaks, 

kuid tunnistatakse, et eluga tullakse ilusti toime. Kurdid nimetasid raskustena viipekeele 

tõlketeenuse piiratud kättesaadavust õppetöös ja ka igapäevaeluga toimetulekul. Samuti 

on informatsiooni kättesaadavus, näiteks seaduste muudatuste ja ühiskonnas toimuva 

osas, kurtidele piiratud. Vaegkuuljatele põhjustab raskusi suhtlemine ning piirangud 

õppimisel ja töötamisel.  

Kuulmispuudega inimesed tunnetavad, et ühiskonnas suhtutakse neisse vältivalt ning 

teatud olukordades ka tõrjuvalt. Samas tunnistatakse, et suhtumine on muutunud järjest 

tolerantsemaks. 
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Lisa 1. INTERVJUU KÜSIMUSTIK KUULMISPUUDEGA 
NOORTELE JA EKSPERTIDELE 
 

1. Missugused on peamised probleemid noorel kuulmispuudega (vaegkuuljal 

või kurdil) inimesel igapäevaeluga toimetulemisel? 

2. Milliseid lahendusi on leitud igapäevaeluga toimetulemisel ja kas need 

lahendused aitavad piisavalt probleeme leevendada? 

3. Millised on need toetused ja teenused, mida kuulmispuudega noored saavad 

riigilt, kohalikult omavalitsuselt või vaegkuuljate ning kurtide 

organisatsioonidelt? 

4. Kuidas on noored kaasatud oma kogukonna töösse ja kas see on piisav nende 

jaoks? 

5. Missugused on probleemid kogukonnatöösse kaasamisel? 

6. Missugust abi on vaja, et vaegkuuljate ja kurtide kaasamine 

kogukonnatöösse oleks tõhusam ja milline on kuulmispuudega ning teiste 

ühiskonna liikmete (kuuljate) hinnang kuulmispuudega inimeste 

kogukondade tööle? 

7. Milline on noorte kuulmispuudega inimeste haridus? 

8. Millised on edasiõppimise võimalused kuulmispuudega noorte jaoks? 

9. Missugust informatsiooni saavad kuulmispuudega noored haridusvõimaluste 

kohta ja kas see on piisav? 

10. Missugust abi vajaksid kuulmispuudega noored informatsiooni osas soovitud 

õppeasutuse kohta, missugust abi vajavad nad õppetöös, õppematerjalide 

osas jv.? 

11. Milline on kuulmispuudega inimeste töökogemus ja kuidas nad hindavad 

enda hakkamasaamist praegustes või endistes töökohtades? 

12. Kuidas kuulmispuudega noored hindavad enda valikuvõimalusi tööturul ja 

kuidas nad hindavad informatsiooni kättesaadavust töökohtade osas? 
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13. Millist abi saavad kuulmispuudega noored kasutada tööotsingutel ja 

töötamisel toetuste ja teenuste näol ning kuidas nad saavad kasutada 

töötukassa abi? 

14. Kuidas hindavad kuulmispuudega noored rahulolu enda igapäevaeluga 

viiepallisüsteemis? 

15. Millega on kuulmispuudega noored oma igapäevaelus rahul ja millega mitte, 

miks? 

16. Kuidas hindavad kuulmispuudega noored ühiskonna enamuse suhtumist 

vaegkuuljatesse ja kurtidesse ning nende kogukondadesse? 

17. Milline on kuulmispuudega noorte arvamus vaegkuuljate ja kurtide 

kogukondade hääbumise kohta seoses väitega, et kogukonnad võivad kaduda 

meditsiinilise arengu tõttu? 
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SUMMARY 

THE INTEGRATION OF YOUNG DEAF AND HARD OF HEARING PEOPLE 
INTO THE COMMUNITY IN THE CASE OF CITIES OF PÄRNU AND TALLINN 

Karevi Popilenkov 

People with hearing disabilities are divided according to the degree of hearing loss into 

two main groups: deaf and hard of hearing people. People with hearing disabilities are 

well organised through different organisations. There are established separate 

organisations for deaf and for hard of hearing people. In those organisations one of the 

main tasks is the youth work. 

Since the materials about young people with hearing disabilities have not found 

remarkable reflection in society, the research about the young hearing disabled people is 

important. Many articles and books about deaf and hard of hearing people generally are 

published. Those materials are usually related to the history of hearing disabled people, 

their possibilities in the labor market, to get an education or a medical help etc. Due to 

that the author decided to write the diploma work titled "The integration of young deaf 

and hard of hearing people into the community in the case of cities of Pärnu and 

Tallinn". 

The aim of the diploma work is to give an overview of the everyday life of hearing 

disabled people in two different communities: in Pärnu and Tallinn. The purpose is to 

find out which main problems hearing disabled young people have and what could be 

the solutions to alleviate those problems. That kind of approach is necessary to asses the 

opportunities of young hearing disabled people to get an education, find a job, to be 

involved in community work (in deaf community or in hard of hearing community 

work) and to asses their contentment with everyday life. One of the important aspects in 

the research is to find out whether the young hearing disabled people are satisfied with 

the services and benefits they are provided and which of those are directed to them to 

ensure their independent coping. 
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Two main terms are used in the diploma work: society and community. Term society 

involves the whole territory of Estonia. Term society refers to the geographic location or 

to the group of people who have common interests, mutual relationships or identity. The 

diploma work handles cities of Pärnu and Tallinn as communities. According to the 

common identity and interests the hearing impaired people are forming two separate 

communities: deaf and hard of hearing communities. 

For accomplishing the research tasks, the qualitative research method was used through 

interviews with deaf and hard of hearing young people and with experts from cities of 

Pärnu and Tallinn. One of the respondents was a young man's mother who also is 

hearing impaired person. In whole there were 13 participants in the interviews: eight 

people (four experts, three target group members and the young man's mother) from 

Pärnu and five people (three experts and two target group members) from Tallinn. The 

research questions were divided into five thematic groups: the satisfaction of deaf and 

hard of hearing people with the services and benefits used by them; the involvement on 

deaf and hard of hearing people in the community work; opportunities for deaf and hard 

of hearing people to get an education according to their possibilities and abilities; 

opportunities for deaf and young people to find a job; the contentment of deaf and hard 

of hearing young people with their everyday life. The research was built up according to 

the five thematic groups. 

One of the important benefits for deaf disabled people is the disability support pension, 

which helps them to make necessary spendings, to buy batteries for the hearing aid, for 

example. Furthermore, government is supporting hard of hearing and deaf people so 

that they could afford hearing aids and other necessary devices, for example special 

door bells, smoke detectors, baby alarms etc. 

The hearing disabled young people need several services for coping with their everyday 

life. Some of the services are offered by the country, the local government or through 

different organisations. The variaty of services is necessary to ensure the optimal 

managing of the hearing disabled young people. 

Deaf people need sign language interpretation service in most of their activities, which 

is offered by the local governments of Pärnu and Tallinn. Government is providing this 
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service through sign language interpretation service offerer. In two communities, Pärnu 

and Tallinn, there are differences in offering the interpretation service, the service has 

time limits and the availability of sign language service is restricted. Sign language 

speaking young people are not satisfied with the availability of the interpretation 

service, because it limits the opportunities of choosing schools. Even the good 

availability of sign language interpretation service may not be perfect solution, because 

it is difficult for hearing disabled students to write conspectus and pay attention to the 

interpreter at the same time. In education system it is very important to develop a 

special curriculum for hearing disabled people. Since the deaf and hard of hearing 

peoples’ communities are too small in the society, such a curriculum is not developed 

yet. 

The opportunities in labor market are limited for hearing disabled people as well. 

However hearing disabled people are acknowledged as motivated and precise workers, 

most of the employers will not hire them, because it requires them to train those 

employees and hearing loss may cause serious manufacture accidents when hearing 

disabled person is not able to hear a break-downs in certain machine work. 

Deaf and hard of hearing peoples’ community work is well organised, but for better 

functioning it is important to develop more activities for people in those communities. 

The problem is that there is not enough money to hire leaders who could lead certain 

activities. There is a strong sports work in the deaf communities, but some young 

people are not interested in sports. 

Since in Tallinn there are many young people, the youth work is much better developed 

than in Pärnu. There is a special organisation for deaf young people in Tallinn called 

Estonian Deaf Organization for Youth, which is the only organisation for hearing 

disabled young people in whole Estonia. 

People with hearing disabilities assess their coping with everyday life quite normal. The 

major problems are the availability of sign language interpretation service and getting 

certain information. The hard of hearing people have problems with communication, 

which causes them difficulties in their studies and in working. Hearing disabled people 
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brought out that the attitude towards them is still rejecting but it has become more 

tolerant over the years. 


