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1. Lühikokkuvõte
Eesti puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitse uuringuga hinnati EPIFondi kaudu jaotatud 
hasartmängumaksust laekunud riigi rahastuse mõju puuetega inimeste võrgustiku arengule. 
Kaardistati tänane esindusorganisatsioonide hetkeseis, mille alusel töötati välja ettepanekud 
rahastamise korraldamiseks, mis tagaks võrgustiku arengu ja huvikaitsevõime kasvu tulevikus. 

Uuring näitas, et EPIFondi kaudu saadud rahastus on kõige stabiilsem tuluallikas puuetega 
inimeste organisatsioonidele. Stabiilse rahastuse toel on üles ehitatud puuetega inimeste 
organisatsioonide võrgustik, mis on aidanud tõsta avalikkuse teadlikkust ning arendada 
sotsiaal- ning meditsiiniteenuseid. 

Sellega on esimene etapp saavutatud: puuetega inimesed ei pea enam organiseeruma selleks, 
et leida endale sõpruskond, minna teatrisse või saada teenuseid, mis on võrgustiku organi-
satsioonide oluliseks tegevusfookuseks tänini. Infotehnoloogia areng ja muutused ühiskonnas on 
loonud positiivse trendi, mis võimaldab puuetega inimestel olla iseseisvalt sotsiaalselt aktiivsem, 
identifi tseerides end laiemalt kui läbi erivajaduse. Puuetega inimeste parem kaasamine 
ühiskonnaellu erivajadusi arvestades nõuab jätkuvalt pakutavate teenuste arendamist, mugava 
ligipääsetavuse tagamist ning hoiakute kujundamist, mis aitaks tõsta inimeste majanduslikku 
toimetulekut ja võimaldada suuremat eneseteostust. Normide, sh seadusandliku keskkonna 
kujundamine selle tarvis eeldab võrgustiku organisatsioonide tahet ja oskust ühiskondlikes 
protsessides ekspertidena tugevamalt kaasa rääkida, kõnetades olulist hulka oma sihtrühmast. 
Uuring näitas, et 90ndatel loodud võrgustik vajab arenguks uuendusi, mis tooksid 
selgemalt fookusesse esindusorganisatsioonide huvikaitse ja arvestaks infotehnoloogia 
arengu käigus toimunud muutustega inimeste igapäevases töös ja suhtluses.

Muutused ühiskonnas eeldavad võrgustiku sisest valmidust arendustegevusteks. Täna on 
võrgustiku organisatsioonide ühiseks probleemiks vähenev, paljuski vananev liikmeskond 
ja nõrk noorte huvi. Organisatsioonid on suunatud eelkõige enda sisse, infokanalid ja 
tegevused on mõeldud olemasolevatele liikmetele, mille osakaal sihtrühmast on pigem väike. 
Kommunikatsioonis väliste siht- ja sidusrühmadega ollakse valdavalt reaktiivne, “Kui 
küsitakse, siis vastan”, vähe on omapoolset initsiatiivi ja omaalgatuslikku suhete loomist, mis 
väljendub finantsanalüüsis välja toodud nõrgas lisaraha kaasamise võimes. Võrgustiku sisene 
koostöö on uuringu alusel pigem juhuslik, vähem on regulaarset koostööd. Huvikaitse-
tegevuse rolli ja kompetentsi nähakse eelkõige EPIKoja administratsioonil, võrgustiku 
erinevad lülid tervikprotsessis oma osa määrata ei oska. Infot ja arvamusi ventileerib uuringu 
järgi ligikaudu kolmandik EPIKoja võrgustikust. Huvikaitsetegevusele on raske anda hinnangut, 
sest valdav osa organisatsioone ei eesmärgista ega planeeri seda tööd. Plaanide puudumine on 
töörühma hinnangul omakorda põhjuseks, miks koostööd tehakse vähe ning kommunikat-
sioonis ollakse äraootaval positsioonil – puudub oma sõnum ja tegutsemise plaan. Paljudes 
EPIKoja liikmesorganisatsioonides, eelkõige üleriiklikes liitudes puudub töökoht, mis tagaks 
huvikaitsetöö planeerimise ja teostamise tööajal. Uuringu järgi on tugevamad need 
organisatsioonid, kus on palgaline töötaja. Huvikaitseliini hoidjaks on katusorganisatsioonina 
pigem üleriiklikud puudepõhised liidud ja vähem maakondlikud kojad. 

Eeltoodud kaardistust arvestades on oluline anda rahastamise kaudu täiendav impulss esindus-
organisatsioonide võrgustiku arengusse läbi kolme olulise tegevussuuna: 

1) huvikaitsetegevuse eesmärgistamine ja planeerimine; 

2) võrgustiku koostöö, mis eeldab rollijaotust huvikaitseprotsessis ning EPIKoja katusorgani-
satsioonide suuremat vastutust oma allorganisatsioonide võrgustiku huvikaitse planeerimise ja 
teostuse eest;
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3) kaasatuse suurendamist sihtrühmas, mis eeldab nähtavuse kasvu internetis. 

Tuleviku edu võti peitub seega uuringu järgi paremas planeerimises, regulaarsemas koostöös ja 
oma suhtlusvõrgustiku- ja kanalite laiendamises. Samal põhjusel on rahastamismudeli arenduse 
ettepanekutes jätkuvalt hoitud kolme olulist suunda, mis on kehtivas jaotuses. Edasi on arendatud 
nii baasrahastuse  kui liikmeskonna osakaalu ja mõõdikuid mudelis, eesmärgiga tõsta võrgustiku 
huvikaitsevõimet: 

1. Baasrahastus. (Olulise muudatusena on suurendatud baasraha osakaalu, mis toetab riigi 
strateegllise partnerluse suunda. Rahastamise aluseks on toodud kinnitatud huvikaitsefookuse 
määramine, nõuetele vastav plaan, kus on välja toodud koostöö allorganisatsioonidega. 
Eesmärgiks on toetada huvikaitse planeerimist ning vähendada bürokraatiat.) 

2. Lisaraha kaasamise võime. (Jätkuvalt on oluline toetada organisatsioonide majanduslikku 
jätkusuutlikkust ja lisaraha kaasamise võimet, mis uue mudeli järgi annab taas võimaluse 
suuremaks rahastuseks.)

3. Liikmeskond. (Liikmeskonna kasvu liinis on uues mudelis võetud välja organisatsioonide kiht 
ning lisatud eraisikust liikmete arvule konkreetsete mõõdikutega täiendavalt juurde kontaktide 
arvu kasv organisatsiooni suhtluses, seal hulgas internetis.) 

Täpsemalt on kirjeldatud uue rahastumudeli kolme stsenaariumi erinevate mõõdikute rolli ja määra 
alljärgnevalt ning uuringu peatükis 7.2. Rahastusmudelid.

Uuringu järgi aitab huvikaitsevõimet kasvatada parem eesmärgistamine ja planeerimine. 
See tõdemus on aluseks ettepanekule suurendada rahastamisel baasmäära osa, mille mõõdikuks 
on üldkoosoleku otsusega oma organisatsioonide võrgustikus ühise huvikaitsefookuse 
määramine. Selle alusel koostatakse kolmeaastane strateegia ja aastane tegevusplaan koos 
eelarvega. Ühise huvikaitsefookuse määramine eeldab võrgustiku koostööd ja katusorgani-
satsiooni (üleriiklik puudepõhine liit või maakondlik koda) vedavat rolli oma organisatsioonide 
võrgustiku sihtrühma juhtimisel. Baasraha taotlemist ja aruandlust uue mudeli järgi on täpsemalt 
kirjeldatud peatükis 7.1. Ettepanekud võrgustiku ja rahastamise süsteemi arendamiseks.

Huvikaitset saab tõhusamalt ellu viia töötaja, kes saab panustada tööaegadel. Uuring näitas, 
et katusorganisatsioonid, millel on palgaline töötaja, on tugevamad ja tõhusamad huvikaitses. 
Vähem on palgalist tööjõudu üleriiklikel liitudel, võrreldes maakondlike kodadega (liikmes-
organisatsioonide töö on valdavalt vabatahtlik). Samas on uuringu järgi üleriiklike liitude roll 
huvikaitseliini sõnastamisel ja hoidmisel oma organisatsioonide võrgustikus suurema kaaluga, kui 
maakondlikel kodadel. Kodade peamine fookus on koostöös kohaliku omavalitsusega sotsiaal-
teenuste edendamine. See on põhjus, miks ettepanekutes on baasosa rahastuses toodud 
üleriiklikele liitudele juurde sihtotstarbeline 0,25 ulatuses töökoha täitmise nõue koos vastava 
eelarvega. Samuti on ühe stsenaariumina kolmest toodud juurde võimalus korraldada 
liikmesorganisatsioonidele rahastuse edasijagamine läbi liitude, täna toimub see läbi maakondlike 
kodade. Eesmärgiks on hoida tugevamat huvikaitseliini oma organisatsioonide võrgustikus. 
Huvikaitse profi iliga töökoha loomise argumendid ja finantsanalüüs on kirjeldatud täpsemalt 
peatükis 7.1.

Võrgustiku liikmed on pikaajaliselt tegutsenud ühingud ja kulustruktuur on uuringu järgi 
aastast aastasse sarnane, mis on loonud usalduse ja annab riigile võimaluse strateegiliseks 
partnerluseks: pikaajaliseks planeerimiseks ja eelarvestamiseks kolme aasta kaupa, seal hulgas 
aruandluse vähendamiseks. Baasraha aruandlust on täpsemalt kirjeldatud peatükis 7.1.

Võrgustiku huvikaitsekese on uuringu järgi täna EPIKoja administratsioonil. Huvikaitse-
võime on väheneva trendiga kodade ja liitude all olevates liikmeorganisatsioonides, põhjuseks 
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liikmeskonna vähenemine ja nõrk infovahetus, eelkõige nõrk e-kanalite kasutus. Võrgustiku 
koostöö- ja huvikaitse korraldamisel on oluline anda vedav roll katusorganisatsioonidele 
ehk võimustada üleriiklikud liidud ja maakondlikud kojad – toetada nende võimalusi ja 
kompetentse juhtida oma võrgustiku liikmesorganisatsioonide arengut ning leida koostöö-
kohti ühise eraisikute võrgustiku arendamisel koostöös EPIKoja administratsiooniga. 
Rahastusettepanekutes on sel põhjusel kaotatud organisatsioonide arvu mõõdik ning asendatud 
eraisikust liikmete arvuga organisat-sioonide võrgustikus. Eesmärgiks on katusorganisatsiooni 
tänasest olulisem juhtimisroll võrgustikus ning vahetum seos eraisikust liikmetega. Täna on ühe 
organiseerunud puudega inimese peale kolm kuni neli erinevat organisatsiooni, mis tema 
esindustegevust omavahel jagab: organisatsioon, mille liige ta on; üleriiklik puudepõhine liit ja/või 
maakondlik koda, mille alla see organisatsioon kuulub ning EPIKoda. EPIKoja administratsiooni 
strateegiline roll on täna selge, kuid  EPIKoja liikmesorganisatsioonide olulisus oma allorgani-
satsioonide arendamise ja võrgustiku kasvu, seal hulgas infoliikumise ja arvamustevahetuse 
tagamisel, vajab selgemat sõnastamist. Kaasatuse määra mõõdikud on täpsemalt lahti kirjeldatud 
peatükis 7.2. ning kaasatuse määra juhendis lisa 1. 

Liikmesorganisatsioonid vajavad oma katusorganisatsioonilt tuge eelkõige liikmeskonna 
suurendamisel ja nähtavuse kasvatamisel. Sihtrühma kaasatuse oluliseks osaks on tegut-
semine interneti- ja sotsiaalmeedia keskkonnas, mida eeldab muutunud keskkond. Interneti-
keskkonnas on võimalik edukalt tegutseda võrgustikul koostöös. 

Täna toimivate organisatsioonide puhul on tugevuseks üks ühele suhtlus ja liikmete koos-
käimine, mida on mõistlik hoida ja edendada. Uue rahastamismudeli ettepanekutega tuuakse 
juurde avalike esinemiste ja internetipõhise suhtluse võimalused, mis aitab suurendada nähtavust 
sihtrühmas laiemalt. (Vt Rahastusmudelid peatükk 7.2.).

Jätkuvalt on oluline lisaraha kaasamine kui oluline osa jätkusuutlikust organisatsioonide 
arengust. Lisaraha kaasavad täna paremini maakondlikud kojad, olles partneriks kohalikule 
omavalitsusele. Tugevamad kojad on teenuseosutajad, mis uuringu järgi muudab neid 
tugevamaks organisat-sioonina, kuid samuti teadlikumaks ekperdiks ja tugevamaks partneriks 
huvikaitsetöös nii EPIKojale kui kohalikule omavalitsusele. Mudeli järgi on jätkuvalt kergelt 
soodustatud lisaraha kaasamine üleriiklikel liitudel, kuna olemasoleva kaardistuse alusel vajavad 
just need katus-organisatsioonid suuremat tuge leidmaks lisarahastust era- ja avalikust sektorist. 
(Vt peatükk 7.2.).

EPIFondi tänase mudeli olulisteks tugevusteks on lihtsus ja selgus. Seepärast on aluseks 
võetud olemasolev mudel, mida on töörühma poolt edasi arendatud eesmärgiga tagada 
huvikaitsetöö planeerimine, võrgustiku koostöö ja kaasatuse suurendamine sihtrühmas (seal-
hulgas noorte seas), mis tagaks võrgustiku kvalitatiivse arengu. Hoolimata sellest, et enamus 
teiste valdkondade rahastamismudeleid, mida uuringus analüüsiti, sh mõned teiste riikide mudelid, 
on üles ehitatud kvalitatiivsetele mõõdikutele rahajaotusel, on muudatusettepanekutes jätkuvalt 
esitatud kõik mudeli osad kvantitatiivsete mõõdikutena. Eesmärgiks hoida mõõdikud üheselt 
mõistetavad ning aruandlus lihtne, mis hoiab rahajaotuse korraldamise ja järelevalve kulud 
madalad. 

Rahastusmudel annab riigile võimaluse läbi rahajaotuse suunata puuetega inimeste esindus-
organisatsioonide võrgustikku huvikaitsevõime kasvule. Rahastusmudeli muudatuste elluviimisel 
on oluline EPIFondi ja EPIKoja poolne panus muudatuste juhtimisse, sh kommunikatsiooni. 
Samuti vajab uuringu järgi muudatuste elluviimine kompetentside kasvu tuge läbi mentor-
porogrammide, seda eelkõige EPIKoja liikmesorganisatsioonide võtmeisikutele. 
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2. Sissejuhatus
Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuring, mis on tellitud 
SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi poolt eesmärgiga toetada võrgustiku arengut. Uuringu ja 
analüüsi teostaja valiti riigihanke teel. 

Analüüsi tellija: Eesti Puuetega Inimeste Fond

Teostajad: Kommunikatsiooniagentuur Baltic Id ja Finantsakadeemia

Uuringu meeskond: konsultandid Kristina Seimann, Olavi Grünvald,  
Kaia Gil ja Kaidi Reinart

Projektijuht: Kristina Seimann (Baltic Id)

2.1. Mõisted
Huvikaitse  on kodanikuühenduste tegevus, millega püütakse kindlustada oma sihtrühma ees-
märkide arvestamine poliitika kujundamisel ning rakendamisel. Huvikaitsetöö sisuks on avalikkuse 
ning sihtrühmade teavitamine, koostöövõrgustike loomine ja osalemine seadusandliku keskkonna 
arendamisel. 

Huvikaitsevõrgustik on vabaühenduste võrgustik, mis koondab huvikaitseorganisatsioone, mis 
soovivad teha tõhusamat ja läbipaistvamat huvikaitset oma valdkonnas ja osaleda mõjusamalt 
huvikaitsetöös. 

Sihtrühm on erivajadusega inimesed Eestis.

Esindusorganisatsioon on vabaühenduse organisatsioon, mille oluliseks osaks on oma 
sihtrühma huvikaitse. 

EPIKoda on Eesti Puuetega Inimeste Koda, mille liikmesorganisatsioonid on kahte liiki katus-
organisatsioonid: üleriiklikud puudepõhised liidud ja maakondlikud kojad, mille alla kuuluvad 
puuetega inimesi koondavad esindusorganisatsioonid.

EPIKoja liige on EPIKoja liikmesorganisatsioon. Katusorganisatsioon (üleriiklik puudepõhine liit 
või maakondlik koda), mis kuulub EPIKoja alla. EPIKoja liikmelisus on määratud põhikirjaga.

EPIKoja toetaja liige on EPIKoja infoväljas osalev organisatsioon, mis ei osale EPIFondi raha-
jaotamises. Liikmelisuse aluseks on EPIKoja põhikiri. 

EPIKoja võrgustik on puuetega inimeste organisatsioonide võrgustik, mis koosneb EPIKoja 
liikmesorganisatsioonidest. 

Puuetega inimeste võrgustik on organisatsioonide huvikaitse võrgustik, kuhu kuuluvad nii 
EPIKoja võrgustiku liikmed kui ka võrgustikku mitte kuuluvad puuetega inimeste organisatsioonid 
ja nende liikmed. 

EPIFond on Eesti Puuetega Inimeste Fond, mis korraldab riigi poolset rahastamist puuetega 
inimeste organisatsioonidele, täpsemalt EPIKoja võrgustikule. 

PIK on maakondlik koda, katusorganisatsioon, mis kuulub EPIKoja alla. 
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Liikmesorganisatsioon on EPIKoja liikmesorganisatsiooni (katusorganisatsiooni) liikmes-
organisatsioon. Liikmesorganisatsioonid on kõigil üleriiklikel liitudel ja maakondlikel kodadel. 
Liikmesorganisatsiooni liikmed on eraisikust liikmed, kes kuuluvad sihtrühma.

Sihtrühma uuring on uuringu osa, millega koondati sihtrühma arvamused, hoiakud, ootused ja 
kogemus. Sihtrühma uuring koosneb veebipõhisest uuringust EPIKoja liikmesorganisatsioonide 
esindajatele ja süvaintervjuudest, mille valimis olid nii EPIKoja liikmesorganisatsioonid 
(katusorganisatsioonide esindajad), katusorganisatsioonide liikmesorganisatsioonide juhid kui ka 
eraisikust liikmed, samuti EPIKoja võrgustiku väliste puuetega inimeste organisatsioonide 
esindajad ehk puuetega inimeste võrgustik tervikuna. 

Dokumendianalüüs on uuringu osa, mis teostas finantsanalüüsi EPIFondi dokumentidele. 

2.2. Eesmärk
Uuringu eesmärk on kaardistada Eesti puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitsevõimekus ja 
riigi rahastuse mõju võrgustiku huvikaitse arengule.

Eesmärk on leida võimalused riikliku rahastusmudeli arenduseks, mis tagaks: 

• Organisatsioonide huvikaitsevõimekuse kasvu; 

• Puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku arengu.

Laiapõhjaline analüüs koosneb nii dokumendianalüüsist kui ka sihtrühmauuringust, mis koondab 
võrgustiku kogemuse ja arvamused. Võrdlusmaterjalina on analüüsitud rahastusmudeleid Eestis 
teiste valdkondade näitel ning puuetega inimeste organisatsioonide rahastusmudeleid ja selle 
toimimist teistes riikides. Dokumendianalüüsi oluliseks osaks on finantsanalüüs, mille aluseks on 
järgmised dokumendid: asutuste ja kodade tegevusaruanded EPIFondile; EPIFondi materjalid 
rahastusmudeli kohta, sh mudeli valemite kirjeldus; EPIFondi aruanded Sotsiaalministeeriumile; 
asutuste ja kodade majandusaasta aruanded; statistilised ja muud avalikult kättesaadavad 
materjalid. Kaheosaline sihtrühma uuring: veebipõhine kvantitatiivuuring EPIKoja juhtidele, millele 
lisandus kvalitatiivuuring ehk 25 süvaintervjuud üle Eesti nii EPIKoja liikmete, liikmes-
organisatsioonide kui ka mitte liikmete esindajatega, et oleks tagatud võrgustiku kaasatus. 

2.3. Puuetega inimeste võrgustiku kirjeldus
Eesti Statistikaameti 2019. aasta andmetel on Eestis ligikaudu 1,3 miljonit elanikku, millest 
puuetega inimesed moodustavad 12% ehk 158 542 inimest.

EPIFondi 2018. aasta raportite alusel on EPIKoja maakondlikud kojad ja üleriiklikud liidud esitanud 
oma katuse all tegutsevate organisatsioonide liikmete arvuks kokku 40 510 inimest. Kuna suurem 
osa organisatsioone kuuluvad samal ajal kahe EPIKoja katusorganisatsiooni, nii maakondliku koja 
kui ka üleriikliku puudepõhise liidu alla, siis oleme kvalitatiivuuringu ja liikmeskonna tabeli 
andmetel hinnanud liikmete kattuvust pea kolmandiku osas.  Selle alusel hõlmab EPIKoja liikmete 
võrgustik 27 142 inimest, mis moodustab 17% sihtrühmast ning näitab omakorda potentsiaali 
katvuse suurendamiseks. Oluline on lisada, et sihtrühma kaasatus ei pea olema teostatud ja 
mõõdetud ainult läbi liikmelisuse, vaid läbi esindusorganisatsiooni infovälja laiemalt. 
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Eesti Puuetega Inimeste Koda ehk EPIKoda on katusorganisatsioon, ühendades Eesti puuetega 
inimeste ühendusi ning liite. EPIKoda asutati 26. veebruaril 1993 ning 2019. aasta seisuga kuulub 
nende koosseisu 16 maakondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist 
liitu ja ühendust. Kokku esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni. Liikmeteks on juriidilised 
isikud, mille liikmetest moodustavad puuetega inimesed ja pereliikmed või nende organisatsioonid 
vähemalt 51% liikmeskonnast ning juhtorganitest. EPIKoja liikmelisuse aluseks on põhikiri, mille 
kohaselt peab EPIKoja liikesorganisatsioon olema üleriiklik puudepõhine katusorganisatsioon või 
maakondliku katvusega organisatsioonide katusorganisatsioon. Samas valdkonnas või 
maakonnas saab olla vaid üks katusorganisatsioon, mis on EPIKoja liige. Uue organisatsiooni 
tekkimisel on võimalus liituda olemasoleva katusorganisatsiooniga, mis tagab EPIFondi rahastuse. 
EPIKojal on neli toetajaliiget, mis kuuluvad koja infovälja, kuid ei osale EPIFondi rahastamis-
süsteemis. 

2.4. Analüüsi läbiviimine ja ülesehitus
Laiapõhjaline analüüs viidi läbi kuue kuu jooksul kolmes osas:

I INFOKORJE JA KAARDISTUS

Uuringu ja infokorje etapp koosnes kaheastmelisest uuringust, vähemalt nelja organisatsiooni 
rahastussüsteemi võrdlusanalüüsist ja EPIFondi finantsdokumentide analüüsist. Sihtrühma uuring 
koondas võrgustiku esindajate kogemused ja teadmised, mis andis võimaluse mõtestada 
finantsanalüüsi tulemusi.

Dokumendianalüüs:

EPIFondi finantsdokumendid: 

Finantsanalüüsi aluseks olid järgmised dokumendid:

• Asutuste ja kodade tegevusaruanded EPIFondile

• EPIFondi materjalid rahastusmudeli kohta – sh mudeli valemite kirjeldus

• EPIFondi aruanded Sotsiaalministeeriumile

• Asutuste ja kodade majandusaasta aruanded

• Statistilised ja muud avalikult kättesaadavad materjalid

Kaheosaline sihtrühmauuring: veebipõhine uuring kodadele ja liitudele ning 25 süvaintervjuud 
üle Eesti. Eesti organisatsioonide rahastusmudeli võrdlev analüüs.

Välisorganisatsioonide rahastusmudeli võrdlev analüüs avalike dokumentide ja 
organisatsiooni esindaja intervjuu alusel.

Hinnanguliselt võib öelda, et suurem osa Eesti puuetega inimeste organisatsioone kuulub 
EPIKoja võrgustikku, olles liitunud EPIKoja liikmeks oleva katusorganisatsiooniga. Täpne 
ülevaade, kui palju on eraldiseisvaid puuetega inimeste organisatsioone, mis täna EPIKoja 
võrgustikku ei kuulu, puudub. Juurde on tekkinud sotsiaalmeediapõhised kogukonnad, mis 
koondavad sihtrühma kuuluvaid inimesi, kuid uusi juriidilisi esindusorganisatsioone kujuneb 
neist välja harvem. 
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II ANALÜÜS JA ARUTELUD, LISAINFO KOGUMINE 

III RAPORTI KOOSTAMINE JA KINNITAMINE

2.5. Sihtrühma uuring ja metoodika
Sihtrühma uuring viidi läbi kahes osas: põhjalik kvantitatiivne veebipõhine küsimustik kõigile 
EPIKoja liikmetele ehk maakondlike kodade ja üleriiklike puudepõhiste ühingute juhtidele, mis 
koondas võrgustiku võtmeisikute sisendi. Veebipõhise uuringu küsimustiku (vt lisa 7) vastuste ja 
vahepeal toimunud finantsanalüüsi esmaste tulemuste põhjal valmistati ette süvaintervjuud, mis 
aitas mõtestada andmestikku ja panna konteksti veebiküsimustiku tulemusi. 

Lisaks veebipõhisele kvantitatiivuuringule viidi läbi kvalitatiivuuring: 25 süvaintervjuud võrgustiku 
organisatsioonide esindajate ja liikmetega. Üks intervjuu sai erivajadust arvestades läbi viidud e-
maili teel. Intervjueeriti nii EPIKoja liikmesorganisatsioonide esindajaid kui ka kodade ja üleriigiliste 
ühingute liikmeid, samuti eraisikust liikmeid, et saada läbilõige erinevatest võrgustiku tasanditest. 
Lisaks viidi läbi intervjuud EPIKoja toetajaliikmetega ning EPIKoja võrgustiku väliste organisat-
sioonidega, et katta võrgustiku kogemus ja arvamused tervikuna. Täiendavalt, pärast süva-
intervjuude lõppu, viidi läbi intervjuu EPIKoja juhiga, et kaardistada võrgustiku kui terviku vaade. 
Noorte pealekasvu teemapunkti laiendamiseks lisasime kaks intervjuud erivajadusega noorega, 
kes ei ole organiseerunud. 

Sihtrühma kaasatus läbi uuringu valimi ja kommunikatsiooni planeerimise. Uuringu läbi-
viimise põhimõtteks oli võrgustiku lai kaasatus, seda nii sisendi andmise võimaluse loomisel kui ka 
kommunikatsioonis uuringu eesmärkidest, protsessist ja tulemustest. 

2.5.1. Valimi jaotuse põhimõte

Süvaintervjuude valimi moodustamisel arvestasime kolme asjaoluga: 

• Arvestama peab kindlasti omakorda liikmeskonna kattuvusega (eriti maakondlikud ja puude-
spetsiifilised organisatsioonid), mis võib olla ca 30%. See mõjutab kriitilise massi arvutust ning 
kaasatuse arvu. Kvalitatiivuuringuga kaasatute määr võiks seega olla tagatud 25 inimese 
osalemisega süvaintervjuudes. Oluline on eelkõige valimi laiapõhjalisus ning süvitsiminev 
kaasatus läbi küsimuste, mille aluseks olid veebipõhise uuringu tulemused.

• Maakondliku jaotuse puhul on oluline arvestada puuetega inimeste demograafilist jaotust ning 
riiklikku statistikat, mille kohaselt elab puuetega inimesi enam Harjumaal, Tartumaal ja Ida-
Virumaal. 

• Kaasatud peavad olema erinevad puudeliigid: liikumis-, nägemis-, kuulmis- ja psüühikahäire 
organisatsioonid. Korrelatsiooni arvutus riikliku statistikaga, mille alusel saab lisaesindatuse 
enim esindatud puudeliigi organisatsioonid. Tasakaalu tagamisel (et hinnata mõju) peab olema 
juurde toodud ka kõige vähem esindatud puudespetsiifilised organisatsioonid, sh kõige suurema 
liikmearvuga ja kõige väiksema liikmearvuga organisatsioon, mis aitab selgemalt välja tuua 
organisatsiooni mõju suurust vastavalt liikmete arvule ja tagada võrdsed võimalused olla 
esindatud. 

Süvaintervjuude valimi moodustamise alused: 

• Puudepõhine: uuringus peavad olema kaasatud võrdses arvus liikumis- nägemis- kuulmis- ja 
psüühikahäirega inimeste organisatsioonidel. Kaasatud peab olema lisaks üks erinevaid 

HUVIKAITSE UURING JA ANALÜÜS  11



puudeid ühendav organisatsioon. Eraldi tähelepanu saab kõige suurem ja kõige väiksem 
organisatsioon, mis annab olulise võrdlusbaasi. 

• Maakondlik: kaasatud peab olema erinevatest maakondadest organisatsioon, koda või liit.

• Kaasatud peavad olema organisatsiooni erinevad struktuurid: kojad ning liitude esindajad; 
liikmesorganisatsioonide esindajad. 

• Kuna kodadel ja liitudel on võimalus läbi veebipõhise küsimustiku arvamuse väljenduseks, siis 
on nende osakaal süvaintervjuude valimis väiksem.

Tabel 1. Süvaintervjuude valimi moodustamise alused

Järgnevalt on toodud uuringutulemuste kokkuvõte, mille aluseks on nii eeltoodud kvantitatiivne kui 
ka kvalitatiivne sihtrühma uuring.

2.5.2. Sihtrühma uuringu eesmärk

Uuringu eesmärgiks oli koguda võrgustiku sisend viiel teemal, mis annaksid koos dokumendi-
analüüsiga võimaluse hinnata EPIFondi kaudu suunatud riigipoolse rahastuse mõju puuetega 
inimeste organisatsioonidele ning analüüsida huvikaitsevõimekust ja võrgustiku arengut tervikuna. 
Uurimise all olevad teemad on: 

• Võrgustiku katvus sihtrühmas. Hindasime, kui suur osakaal võrgustikust on täna EPIKoja 
organisatsiooniga seotud ja info-väljas ning milline on organisatsioonide mõju oma sihtrühmas 
ning avalikkuses laiemalt.

• Huvikaitsetegevuse ressurss ja kompetents. Kaardistasime huvikaitsetegevuste ressursi ja 
kompetentsi võrgustikus. 

• Infoliikumine. Hindasime infoliikumist organisatsioonide siseselt kui ka väliselt sh koostööd 
võrgustiku sees. 

• EPIFondi rahastuse mõju ja majanduslik jätkusuutlikkus. Hindasime EPIFondi rahastuse 
mõju. Organisatsioonide võimet lisaraha kaasata majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks ning 
lisaraha mõju huvikaitsetegevuse fookuse hoidmisel.

• Võrgustiku koostöö ja rollijaotus huvikaitse planeerimisel ja teostamisel. Uuringuga 
kaardistasime võrgustikusisese koostöö ja rollijaotuse huvikaitsetöö planeerimisel, 
eelarvestamisel ja elluviimisel. 

Organisatsiooni 
liik

Koda 
või liit

Liikmesorgani
satsiooni 
esindaja

Eraisikust 
liige

Suurim/ 
väikseim

TLN, 
TRT või 
Ida-Viru

Väljapool 
EPI-Koda

Kokku

Maakondlikud 
kojad ja organi-
satsioonid

1 4 4 1 1 2 12

Üleriiklikud 
puude-
spetsiifilised

1 3 3 3 2 2 13

KOKKU: 25
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3. Finantsanalüüs
3.1. Tänane rahastamismudel 
Puuetega inimeste organisatsioonide riiklik rahastamine toimub peamiselt hasartmängumaksust 
laekunud vahenditest. Riiklikest vahenditest finantseeritakse organisatsioone, mis on MTÜ Eesti 
Puuetega Inimeste Koja liikmed. 

Liikmed jagunevad kahte liiki organisatsioonideks:

• EPIKoja maakondlikud kojad (16 koda, sh Tallinn);

• üleriiklikud puudepõhised liidud (32 organisatsiooni).

Rahastamise mahud hasartmängu maksust on püsinud viimased kolm aastat 950 tuhande euro 
tasemel (vt joonis 1) ning võrreldes aastaga 2014 on finantseerimine kokku tõusnud kõigest 5,6% 
(1,1% aastas) – see on mõnevõrra madalam kui sama perioodi tarbijahindade kasv (inflatsioon 
1,7% aastas). Tuleb siiski välja tuua, et oluline finantseerimise kasv toimus aastal 2014 – aastal 
2013 oli see tasemel 700 tuhat eurot.

Joonis 1. Rahastamine hasartmängumaksust ja selle jagunemine, 2014-2019

Allikas: EPIFond

Eraldatud toetust tuleb kasutada ÜRO Puuetega inimeste õiguste kaitse konventsiooni põhimõtete 
ning valitsuse poolt heaks kiidetud EV Invapoliitika Üldkontseptsiooni “Puuetega inimestele 
võrdsete võimaluste loomise standardreeglid” ellurakendamisega seotud ja uuenduslike ideede 
ning tööhõivet edendavate projektide realiseerimiseks. Organisatsioonidele antakse võimalus oma 
limiidi piires otsustada, milliste tegevuste rahastamiseks ta soovib neile eraldatud vahendeid 
kasutada, arvestades projektide toetamise üldisi tingimusi – seega kvalifitseerub toetus nn 
tegevustoetuseks.
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Valdav osa – 2019. aastal 93,4% – hasartmängumaksu vahenditest eraldatakse liikmes-
organisatsioonidele ning EPIKojale (vt joonis 2). Ülejäänud vahendid lähevad SA Eesti Puuetega 
Inimeste Fondi (4,0%) ülalpidamiskulude katteks ning reservi (2,6%).

Joonis 2. Hasartmängumaksu raha jagamine puuetega inimeste organisatsioonidele (EPIKoja 
liikmetele). *FI liikmed on füüsilisest isikust liikmed organisatsioonides.

Võrgustiku toetuse summad jaotati üleriiklike puudepõhiste liitude ja kohalike kodade vahel 
kvantitatiivsete jaotusreeglite alusel järgmisi valemeid kasutades:

1. Baasnivoo: osakaal liitudel 20%, kodadel 
30%

Jaotusvalem: Jagatakse võrdselt kõikide 
organisatsioonide vahel.

Eesmärk: tagada teatud tasemel finantseerimine 
ja võimekus kõikidele organisatsioonidele.

2. Liikmesorganisatsioonide arvu järgi: 
liitudel ja kodadel 20%

Jaotusvalem: Jagatakse vastavalt 
liikmesorganisatsioonide arvu osakaaludele 
kõikide organisatsioonide arvu summast. 

Eesmärk: arvestada liikmete eeldatavat 
töömahtu ja sellest tulenevat rahavajadust.
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Logaritmi arvutuse ja detsiilidesse jagamise eesmärk on ühtlustada mõnevõrra raha jagamist, 
välistades sellega äärmuste mõju. Näiteks jäävad 2019. aasta jaotustabelis (st 2017. aasta tegelik 
lisaraha) lisaraha summad vahemikku 475 eurot kuni 349 497 eurot – logaritmiline jaotusvalem 
mõjub siin sarnaselt baasnivoo eesmärgile ehk tagab väiksematele suhteliselt suurema finant-
seerimise.

Rahastamise süsteemis toimub muutus 2020. aastast: Riigikogu otsusega lõpetas 1. jaanuar 2019 
tegevuse Hasartmängumaksu Nõukogu ning hasartmängumaksust laekuvate vahendite maksmise 
üle hakkab otsustama valdkonna eest vastutav minister oma määrusega. Sotsiaalvaldkonnaga (sh 
puuetega inimeste valdkonnaga) seotud projekte menetleb nüüd Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). 
Väikeprojektide (maksimaalne toetuse suurus on 10 000 eurot) taotlusvoor toimub neli korda 
aastas ja strateegilise partnerluse (endine nn aastaprojektide) voor vähemalt kord aastas. 

Raha jagamist hasartmängumaksu vahenditest reguleerib sotsiaalministri käskkiri hasart-
mängumaksu laekumistest toetuste andmise tingimused ja kord. Käskkirja järgi võib niinimetatud 
strateegilise partnerluse projekti toetuse saaja toetust taotleda ka väikeprojekti voorust, kui 
tegevused ei kattu – seega võivad ka puuetega inimeste organisatsioonid saada lisatoetust.

Rahaliste vahendite jagamisega tegeleb puuetega inimeste organisatsioonide võrgustikus Eesti 
Puuetega Inimeste Fond, mille kõrgem organ on nõukogu. Ülevaade EPIFondist on toodud 
aruande lisas 2. Ülevaate EPIFondi aruandlusest on toodud aruande lisas 3.

3. Lisaraha kaasamise maht: liitudel 20%, 
kodadel 15%

Jaotusvalem: organisatsioonide lisarahast 
võetakse logaritm ning saadud tulemused 
jagatakse detsiilidesse, millele antakse punkte 
skaalal 1-10. Raha jaotatakse proportsionaalselt 
organisatsiooni punktide arvule (kõikide 
organisatsioonide punktide summast). 

Eesmärk: motiveerida organisatsioone leidma 
täiendavaid vahendeid tegevuste 
finantseerimiseks.

4. Füüsilistest isikutest liikmete arv: liitudel 
40%, kodadel 35%

Jaotusvalem: organisatsioonide lisarahast 
võetakse logaritm ning saadud tulemused 
jagatakse detsiilidesse, millele antakse punkte 
skaalal 1-10. Raha jaotatakse proportsionaalselt 
organisatsiooni punktide arvule (kõikide punktide 
summast).

Eesmärk: arvestada organisatsioonide 
eeldatavat töömahtu, tulenevalt füüsilistest 
inimestest liikmete arvust, ja sellest tulenevat 
rahavajadust.
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3.2. Jätkusuutlikkuse näitajad 

3.2.1. Rahastamise näitajad

Puuetega inimeste organisatsioonide (üleriiklike organisatsioonide ja maakondlike kodade) 
rahastamise allikad saab jagada kaheks, millest muud allikad jaotatakse omakorda kaheks:

1) hasartmängumaksust läbi EPIFondi laekuv rahastus;

2) muudest allikatest (nn lisaraha):

a) omavahendid;

b) kaasfinantseerimine.

Üleriiklikud puudepõhised liidud

Kui vaadata ainult üleriiklikke puudepõhiseid katusorganisatsioone (liite), siis kasvas nende 
rahastamine kokku perioodil 2014 kuni 2018 ligikaudu 80% ehk 15,8% võrra aastas. Kui 
hasartmängumaksu vahendid läbi EPIFondi kasvasid ainult 7,7% võrra (1,9% aastas), siis lisaraha 
kasv oli 131,5% (23,4% aastas). Sellest muutus ka oluliselt rahastamise proportsioon – kui 2014. 
aastal moodustas EPIFondi kaudu laekuv hasartmängumaksu raha 42% kogufinantseerimisest, 
siis aastal 2018 kõigest 25% (vt joonis 3). Tuleb siiski välja tuua, et ligikaudu kolmandiku lisaraha 
kasvust andsid kolm 2017. aastal ellukutsutud organisatsiooni, mis polnud 2014. aastal veel 
loodud või ei olnud EPIKoja liikmed: Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts, Eesti Vähihaigete 
Laste Vanemate Liit ja Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit. Nendest kolmest, Eesti Vähihaigete 
Laste Vanemate Liit saab märkimisväärselt lisaraha (2018. aastal 188 tuhat eurot). Nende 
organisatsioonide liitumisega EPIFondi kaudu jaotatava raha maht ei muutunud (vt joonis 1).

Hinnang rahastamismudelile: tänane rahastamismudel põhineb täielikult kvantitatiivsetel, 
mõõdetavatel kriteeriumitel. Kriteeriumite valik on hästi põhjendatud ja eesmärgistatud. 
Erinevate kriteeriumite proportsioonide osas on kõige suurema kaaluga kaks eeldatavat 
töömahtu indikeerivat kriteeriumit (liikmesorganisatsioonide arv ja füüsilisest isikutest liikmete 
arv). Samas tagatakse ka finantseerimise baasnivoo nii baastaseme summade eraldamisega 
kui ka spetsiaalsete (logaritmiliste) jaotusvalemitega. Lisaks motiveeritakse jaotusmehhanis-
miga organisatsioone lisavahendite hankimisele.

Hinnang EPIFondi tegevusele: EPIFond on töö teostajate hinnangul vajadustele vastavalt 
õhuke organisatsioon, lähtudes selle tegevuse spetsiifikast ja mahtudest. Eraldatud vahendid 
(4%) ei moodusta üleproportsionaalset osa puuetega inimeste organisatsioonidele eraldatud 
hasartmängumaksu vahenditest. Lisaks raha jagamisele ja kasutamise kontrollimisele, annab 
fond ka teatavat täiendavat lisandväärtust organisatsioonide (nõustamine) ja süsteemi 
(täiendavate vahendite kogumine ja jaotamine) toimimisse.

HUVIKAITSE UURING JA ANALÜÜS  16



Joonis 3. Üleriiklike puudepõhiste liitude rahastamise proportsioonid 2014. ja 2018. aastal.

Allikas: EPIFond

Kuigi EPIFondist saadud raha osakaaluks on keskmiselt ainult 25% koguvahenditest, moodustab 
see enamikul organisatsioonidel siiski rohkem kui poole kogufinantseerimisest. 18 organisatsioonil 
32-st oli aastal 2018 EPIFondi hasartmängumaksu raha rohkem, kui lisaraha – seega on fondi 
kaudu jagatava hasartmängumaksu vahendid jätkuvalt väga olulised. 

Lisaraha kasv on olnud üsna ebaühtlane ja 12 organisatsioonil on see langenud. Samas 13  
organisatsioonil ulatus viie aasta lisaraha kasv kokku üle 100%. Kõige suuremad absoluutsed 
kasvud olid Eesti Pimedate Liidul (237 tuhat €) ja Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidul (290 
tuhat €). Kitsapõhjalisest lisaraha kasvust annab tunnistust see, et nimetatud kaks organisatsiooni 
andsid üle 100% kasvust, see tähendab, et ülejäänud organisatsioonidel lisarahastamine kesk-
miselt pigem langes (kokku -42,6 tuhat eurot).

Kuigi EPIFondi kaudu jagatav hasartmängumaksu raha kasv tervikuna on olnud kõikuv – 11 
organisatsioonil oli see negatiive – kõikumine ei olnud nii suure amplituudiga. Kui EPIFondi 
hasartmängumaksu vahendite kasvude standardhälve oli 0,14 (179%), siis lisaraha kasvul oli see 
3,54 (268%). EPIFondi kaudu jagatava hasartmängumaksu puhul on koguraha kasv olnud mini-
maalne (vt joonis 1) ning kõikumised erinevate organisatsioonide kasvumäärade vahel tulenevad 
jaotusvalemi erinevate komponentide (liikmete arv jms) muutustest, samas on sees teatud baas-
finantseerimine, mis ei muutu.

Hüpoteetiliselt võiks eeldada, et lisaraha, eelkõige välisvahendid on mõeldud eelkõige sihtots-
tarbeliste kulude finantseerimiseks. Sihtotstarbelised kulud on kulud, mis on tehtud mingi kindla 
rahastusega projekti(de) elluviimiseks. Näiteks kui raha on eraldatud mõne koolituse läbiviimiseks, 
siis on kulud, mis on seotud selle koolituse läbiviimisega, sihtotstarbelised kulud. Seos lisaraha ja 
sihtotstarbeliste kulutuste vahel ei ole siiski väga tugev ja ühene (vt joonis 4).
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Lisaraha EPIFondi rahastus 2018:  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25%
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Joonis 4. Lisaraha ja sihtotstarbeliste kulude seos, 2018. aastal

Eelduslikult võiks põhjuseks olla asjaolu, et lisaraha sees on omavahendid (omatulu), mis ei ole 
ette nähtud sihtotstarbeliste kulude katmiseks ehk sihtotstarbeliselt jagatakse peamiselt kaas-
finantseerimise vahendeid. Seose nõrkus näitab veel seda, et lisaraha ei ole ilmtingimata seotud 
kindlate kulutustega ning seda on võimalik asutustel kasutada oma äranägemise järgi.

Hasartmängu maksu vahendeid ei jagata puuetega inimeste organisatsioonidele ainult EPIFondi 
vahendusel. Nii nagu eelnevalt sai välja toodud, võivad EPIFondi kaudu raha saanud orga-
nisatsioonid (EPIKoja liikmed) vahendeid saada ka RTK kaudu vahendatavatest väikeprojektide 
taotlusvoorudest. Strateegiliste partnerluse projektide vahendeid saavad taotleda need puuetega 
inimeste organisatsioonid, mis ei ole EPIKoja liikmed. 

Väikeprojektide taotlusvoorudest on võimalik vahendeid saada ka EPIKoja liikmetel.

Maakondlikud kojad

Maakondlike kodade rahastamise kasv oli perioodil 2014 kuni 2018 mõõdukam kui vabariiklikel 
organisatsioonidel. Kasv kokku ulatus 32 protsendini ehk 7,2% aastas. Kui EPIFondi kaudu 
jaotatud hasartmängumaksu vahendid kasvasid 7,9% võrra (1,9% aastas), siis lisaraha kasv oli 
44,9% (9,7% aastas). Sellest muutusid mõnevõrra ka rahastamise proportsioonid – kui 2104. 
aastal moodustas EPIFondi hasartmängumaksu raha 34% kogufinantseerimisest, siis aastal 2018 
oli selleks 28% (vt joonis 5).

Viiel organisatsioonil oli EPIFondi kaudu laekuv hasartmängumaks peamiseks finantseerimise 
allikaks ning 11-l oli selleks lisaraha. Kolmel organisatsioonil oli lisaraha kasv negatiivne ning neljal 
oli negatiivne EPIFondist saadud hasartmängumaksu raha kasv. Üle 100% kasvasid nelja aastaga 
kahe organisatsiooni lisavahendid – Harjumaa ja Põlvamaa. Põlvamaal seejuures suhteliselt 
kõrgelt tasemelt (110 tuhandelt eurolt 284 tuhande euroni), mis tegi neist 2018. aastal enim 
lisaraha saanud koja. Suured lisaraha tulud on siiski organisatsioonidel, mis tegelevad ka teenuste 
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osutamisega (Põlva, Harjumaa, Tartu, Tallinn, Saaremaa, Ida-Virumaa), kuid nende tuludest ei ole 
aruannete (aastaaruanded, HMN aruanded) alusel võimalik teenuste osutamisega seotud tulusid 
eristada. Teemat on täpsustatud sihtrühma uuringuga.

Keskmiselt said kojad 2018. aastal 61 tuhat eurot lisaraha, kuid väiksematel (Võrumaa ja 
Jõgevamaa) jäi see alla kümne tuhande euro. Üle 85% lisarahast tuli organisatsioonidelt, kes 
osutavad ka teenuseid.

Samuti oli maakondlikel kodadel EPIFondilt saadud hasartmängumaksu raha kasv väga kõikuv – 
kolmel organisatsioonil oli see negatiive – ei olnud kõikumine nii suure amplituudiga. Kui 
EPIFondilt saadud hasartmängumaksu vahendite kasvude standardhälve oli 0,12 (150%), siis 
lisaraha kasvul oli see 1,01 (226%), mis oli aga madalam kui liitudel.

Joonis 5. Maakondlike kodade rahastamise proportsioonid 2014. ja 2018. aasta

Allikas: EPIFond

Võrdluses tõime ära ainult lisaraha mahud aastatel 2014 ja 2018 ning nägime mõõdukat kasvu. 
Samas toimus lisarahastamises 2018. aastal suur langus võrreldes 2017. aastaga – 2,4 miljonilt 
eurolt alla 1 miljoni euro, langus ca 2,5 korda. Seega ei ole lisaraha kõikuv mitte ainult 
organisatsiooniti, vaid ka aastast aastasse. 

Järeldusi finantseerimise juurde: Lisaraha (omafinantseerimine, kaasfinantseerimine) on 
küll kasvanud aastal 2018 võrreldes aastaga 2014 märkimisväärselt (eriti liitudel), kuid samas 
on ka lisaraha kõikumine suur (organisatsioonide vahel) ja kasvutempod organisatsiooniti on 
väga erinevad. Paljudel organisatsioonidel tagab EPIFondi kaudu saadud hasartmängumaks 
seega kindla finantseerimise, olles rohkem kui pooltel organisatsioonidel (üleriigilistel 
puudepõhistel liitudel) peamiseks finantseerimise allikaks. Maakondlikest kodadest oli küll 
rohkem kui pooltel (11 vs 5) lisaraha enam, kui hasartmängumaksu raha, kuid suurema osa (ca 
85%) lisaraha mahust andsid viis organisatsiooni, mis tegelevad teenuste osutamisega.
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3.2.2. Kulude analüüs

Liikmete kuluanalüüs põhineb organisatsioonide 2017. aasta aastaaruannetel. Vaatame järgnevalt 
kulude seisu üleriiklikel puudepõhistel liitudel ja maakondlikel kodadel.

Üleriiklikud puudepõhised liidud

Puuetega inimeste organisatsioonide kulud saab jagada kolme suuremasse rühma:

• tööjõukulud

• sihtotstarbelised kulud

• muud kulud

Muude kulude sisse kuuluvad erinevad administreerimise- ja arenduskulud ning kulum. Kulude 
struktuuris moodustasid suurema proportsiooniga kulud sihtotstarbelised kulud (45%), millele 
järgnesid 2017. aastal suhteliselt sarnaste osakaaludega tööjõukulud (29%) ja muud kulud (26%), 
(vt joonis 6). 

Joonis 6. Üleriiklike puudepõhiste liitude kulude struktuur aastal 2017 

Allikas: Aastaaruanded

Kulude struktuur ei olnud aga organisatsioonide lõikes väga homogeenne. Näiteks mitte-
sihtotstarbeliste kulude osakaal varieerus vahemikus 0-100%. Enamikel (19) organisatsioonidel 
moodustasid sihtotstarbelised kulud rohkem kui poole kõikidest kuludest – seega oli neil 
enamuses n-ö ära markeeritud vahendid, mida nad ei saanud kasutada arendustegevusteks ja 
huvikaitseks. Teisalt on sihtotstarbelised kulud vähem avatud inflatsioonisurvele, kuna neid 
vahendatakse just sellisel määral, kui palju neid laekub.

Sihtotstarbelised kulud korreleerusid keskmiselt tugevalt (koefitsient 0,66) lisavahenditega seega, 
mida rohkem oli organisatsioonil lisavahendeid, seda rohkem oli üldiselt ka sihtfinantseerimise 
kulusid. Üllatav on siiski see, et 19 organisatsioonil olid sihtotstarbelised kulud suuremad, kui lisa-
raha, mis tähendab, et osaliselt kaeti neid kulusid EPIFondist saadud hasartmängumaksu vahen-
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ditest. Viimased ei ole aga sihtotstarbeliselt eraldatud, vaid mõeldud tegevuskulude katmiseks. 
Selline tulemus võib tulla aruannetes kajastamise korrektsusest.

Personalikulud moodustavad teise suurema kulude grupi. Personalikulud kõiguvad suuresti 
organisatsioonide lõikes, vahemikus 0-84% kõikidest kuludest. Kusjuures seitsmel organisatsioonil 
olid personalikulud 0 eurot. Kõige suurema osakaaluga olid personalikulud Eesti Pimekurtide 
Tugiliidul (84%) ja Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidul (55%). Rohkem kui kolmandiku moodus-
tasid personalikulud 11 organisatsioonis.

Makromajanduslikult on Eestile iseloomulik kiire palgakasv: näiteks aastast 2013 on see püsinud 
6-7% piirides. See tähendab ettevõtetele ja organisatsioonile suhteliselt suurt palgasurvet. Organi-
satsioonidel, kellel on rohkem tööjõudu, on see eriti keeruline.

Puuetega inimeste organisatsioonid eristuvad siiski selle poolest, et neil ei ole palju töötajaid. 
Kaheteistkümnel organisatsioonil ei olnud ühtegi palgalist töötajat – mõned maksid töötasu töö-
võtulepingute alusel. 0-2 töötajat oli 25 organisatsioonis. 

Üllatava pildi andis aastaaruannete põhjal koostatud keskmise palga arvestus. Kõikidel 
organisatsioonidel olid toodud täisarvulised töökohad, mis viitab justnagu sellele, et osaajaga 
töötajaid neil ei ole. Aastal 2017 oli Eestis miinimumtöötasu 470 eurot kuus. Sellest määrast 
allpool olid enamuse ehk kolmeteistkümne (vt joonis 7) organisatsioonide töötasud ehk need ei 
vastanud seadusele. Eeldatavalt võib põhjuseks olla mittekorrektselt arvestatud töötajate arv 
aastaaruannetes – tõenäoliselt on organisatsioonidel siiski töötajaid palgal osaajaga, kes on aga 
aruannetes kajastatud täistööajaga.

Joonis 7. Üleriiklike puudepõhiste liitude brutopalga tasemed aastal 2017 (eurot kuus) 

Allikas: Aastaaruanded

Neli organisatsiooni – Eesti Diabeediliit, Eesti Vähiliit, Eesti Pimekurtide Tugiliit ja Vähihaigete 
Laste Vanemate Liit – eristuvad Eesti keskmise (1221 eurot kuus 2017. aastal) brutopalga 
lähedaste palgatasemetega. Kahel (Seljaajusonga- ja Vesipeahaigete Liit, Eesti Kutsehaigete Liit) 
organisatsioonil oli see mõnevõrra üle miinimummäära. 
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Maakondlikud kojad

Kodade kulude struktuur on liitude omast mõnevõrra erinev – kõige suurema osakaaluga on 
tööjõukulud, moodustades 48% kulustruktuurist, järgnesid sihtotstarbelised kulud 25% ning muud 
kulud moodustasid 27% (vt joonis 8).

Joonis 8. Maakondlike kodade kulude struktuur aastal 2017

Allikas: Aastaaruanded

Sihtotstarbelised kulud moodustasid enamuse kuludest neljal organisatsioonil – Tartumaa, 
Pärnumaa, Viljandimaa ja Hiiumaa. Kolmel organisatsioonil aga sihtotstarbelised kulud puudusid – 
Valgamaa, Läänemaa ja Põlvamaa. Erinevalt liitudest ei ületanud kodadel ühelgi organisatsioonil 
sihtotstarbelised kulud lisaraha mahtu. Küll aga võis siiski täheldada teatavaid anomaaliaid 
majandusaasta aruannetes, kus paaril kojal (Hiiumaa ja Pärnumaa) olid kõik kulud sisuliselt 
kantud sihtotstarbeliste kulude alla (palgakulu oli eraldi välja toodud aruande lisas).

Kokku oli aastaaruannete kohaselt kodades tööl 69 täistööajaga töötajat (või õigemini töökohta). 
Kõige suurema töötajate arvuga oli Saaremaa koda 25 töötajaga – mis moodustab üle kolmandiku 
kõikidest töötajatest. Järgnesid Põlvamaa (11) ja Tallinn (6). Üks töötaja oli seitsmes kojas ning 
kaks töötajat kolmes kojas.

Kolmes organisatsioonis – Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Hiiumaa – ulatus keskmine palgatase üle 
1000 euro kuus. Üldse jäi allapoole lubatud piirmäära kõigest viie koja töötasu (vt joonis 9) ning 
keskmine palgatase on seega mõnevõrra kõrgem, kui liitudel. Ilmselt on siingi erinevus 
raamatupidamises kajastatu ja tegelikkuse vahel. 

Järeldusi kuluanalüüsi juurde: Kodade kulude struktuuris moodustavad personalikulud 
suurema proportsiooni, kui liitudel. Seega on neil ka suurem inflatsioonisurve kuludele. Sihtots-
tarbelised kulud ei ole nii inflatsioonitundlikud, kui personali- ja muud kulud. 

Mõningaid küsimusi tekitab see, kui korrektselt on andmed raamatupidamise aasta-aruannetes 
kajastatud – eriti personali arv ning sihtotstarbelised kulud.
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Joonis 9. Kodade palgatasemed aastal 2017 (eurot kuus)

Allikas: Aastaaruanded

3.2.3. Rahastamise ja rollide analüüs

Rollid on erinevad tegevused, mida organisatsioonid läbi viivad ning neid kajastatakse EPIFondile 
(st HMN-ile) esitatavas aruandes. Aruandes esitatavate rollide loetelu on toodud käesoleva 
analüüsi lisas 4. Rollide kirjeldus. Rollid on (ainukesed) organisatsioonide sisulist tegevust kvanti-
tatiivselt mõõtvad näitajad ning nende kaudu on võimalik objektiivselt mõõta organisatsioonide 
tegevust. Seda eeldusel, et rollide kajastamine on toimunud aruannetes objektiivselt õigesti ja neid 
on sarnaselt mõistetud (organisatsiooniti, aastate lõikes).

Vaatasime rollide ja raha seost, et näha kas see annab seose hüpoteesile, et suurem rahastuse 
maht tähendab ka organisatsiooni aktiivsemat tegutsemist. Teoorias peaks suurem rollide arv 
tähendama ka suuremat personali- ja muude ressursside vajadust ning seega ka vajadust 
suurema rahastamise järele. Selleks liitsime organisatsioonide lõikes mehhaaniliselt kokku kõik 
nende erinevad rollid ehk ei andnud erinevatele rollidele erinevaid kaale. Viimaseks puudus hea ja 
piisav alus.

Visuaalselt selget seost raha koguse ja täidetud rollide vahel näha ei ole (vt joonis 10 liitude kohta) 
– programm siiski tuvastab kergelt positiivse seose üleriiklike liitude joonisel ehk mida suurem on 
raha kogus seda rohkem rolle ellu viiakse. Korrelatsiooni koefitsient 2018. aasta andmete alusel 
oli 0,28 ehk eksisteerib nõrgalt positiivne seos raha ja rollide vahel.

Teiseks vaatasime sama seost ka maakondlikel kodadel. Graafiliselt on seosed esitatud järgneval 
joonisel (vt joonis 11). Kuigi joonisel paistab seos suhteliselt juhuslik, näitab korrelatsiooni-
koefitsient keskmiselt tugevat seost raha hulga ja rollide vahel (koefitsient 0,65).

Seega näitab korrelatsioonianalüüs vastuoluliselt, kas olematut (liidud) või keskmiselt tugevat 
(kojad) seost rahastamise ja rollide vahel. Siin võib olla põhjuseks see, et:

• maakondlikel kodadel on ühtsem arusaam, kuidas rolle aruandes kajastada ning nad on seda 
teinud objektiivselt õigemini ning tulemused on paremini analüüsitavad; 
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• üleriiklikud puudepõhised liidud kasutavad rollide täitmisel rohkem vabatahtlikku ehk tasuta 
ressurssi ning seega jääb seos raha mahu ja rollide arvu vahel nõrgemaks aruande tõttu. 

Joonis 10. Seos rollide ja rahastamise vahel üleriiklike puudepõhiste liitude andmete alusel, 
2018.a.

Joonis 11. Seos rollide ja rahastamise vahel maakondlike kodade andmete alusel, 2018. a.
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Teiseks vaatasime, kas on näha seost rollide muutuse ja raha muutuse osas ajas ehk erinevatel 
aastatel 2014 ja 2018 vahel. See analüüs peaks eemaldama mõju, et organisatsioonide lõikes 
saadakse rollide kajastamisest erinevalt aru. 

Selleks arvutasime elastsuskoefitsiendid, kasutades raha ja rollide protsentuaalseid muutusi 2014. 
aasta ja 2018. aasta vahel. Elastsuskoefitsient näitabki ühe muutuja (rollid) protsentuaalse 
muutuse suhet teise näitaja (rollid) protsentuaalsesse muutusesse.

Hüpoteesi järgi peaks elastsuskoefitsient olema suurem kui 0 ja ideaalis väärtus 1 lähedal. See 
tähendab, kui suureneb raha hulk, siis on suurem ka teostatud tegevuste (rollide) maht. 
Tegelikkuses oli nii kodadel kui ka liitudel enamikel organisatsioonidel elastsuskoefitsient nega-
tiivne ehk kuigi raha hulk kasvas, siis rollide maht hoopis vähenes või vastupidi. Seega on ka selle 
näitaja alusel raha ja rollide vaheline seos pigem juhuslik.

3.3. Finantsanalüüsi kokkuvõte

Finantsanalüüsi eesmärgiks oli organisatsioonide tegevusaruannete ning EPIFondi aruandluse 
alusel hinnata EPIKoja organisatsioonide majanduslikku jätkusuutlikkust ja riigipoolse rahastuse 
mõju huvikaitsetegevuste elluviimiseks. 

Rahastamise mahud EPIFondi kaudu jaotatud hasartmängu maksust on püsinud viimased 
kolm aastat stabiilselt 950 tuhande euro tasemel ning võrreldes aastaga 2014 on finantseeri-
mine kokku tõusnud kõigest 5,6% (1,1% aastas) – see on mõnevõrra madalam, kui sama perioodi 
tarbijahindade kasv, arvestusega, et inflatsioon moodustas 1,7% aastas. Tuleb siiski välja tuua, et 
oluline finantseerimise kasv toimus aastal 2014, aastal 2013 oli see tasemel 700 tuhat eurot. 
EPIFondi kaudu rahajaotuse korraldus on teostatud piisavalt madalate kuludega. 

EPIFondi kaudu saadud rahastus moodustab enamike organisatsioonide jaoks peamise 
sissetulekuallika. Lisaraha on võrgustiku kogumahus viimastel aastatel kasvanud, kuid samas on 
kasvutempod organisatsiooniti väga erinevad. Lisaraha kasv ei ole võrgustikus ühtlane, vaid selle 
taga on väike hulk tugevamaid organisatsioone, kelle rahakaasamise võime on olnud aastast 
aastasse edukam. Enamusele organisatsioonidest tagab EPIFondi kaudu laekuv hasartmängu-
maks jätkuvalt kindla finantseerimise, seda eriti üleriiklikel liitudel, olles peamiseks finantseerimise 
allikaks enam kui pooltele. Maakondlikel kodadel on lisaraha osakaal tulubaasis suurem,  seda 
eelkõige läbi kohaliku omavalitsuse saadud vahendite. Kuid majandusliku tugevuse poolest 
eristuvad need kojad, mis osutavad riigi ja KOV-teenuseid. Kõige raskem on raha kaasamine 
erasektorist. Suuremad sponsorprojektid on täna vaid suurematel üleriiklikel puudepõhistel liitudel 
ning EPIKojal. Oluliseks tuluallikaks on liikmemaksud ja omaosalus üritustel, mis on tavaline 

Järeldusi raha ja rollide seoste juurde: organisatsioonide eesmärk ei ole mitte raha kaasa-
mine iseenesest, vaid selle abil erinevate (huvikaitse) tegevuste teostamine. Täna esitatavate 
aruannete põhjal ei ole näha seost raha mahu ja erinevate tegevuste teostamise mahtude 
vahel ning seega ei ole näha ka raha olulisust jätkusuutlikkuse tagamisel. Põhjuseid, miks 
eeldatavaid seoseid selgelt näha ei ole, võib olla mitmeid, toome välja paar võimalikku põhjust:

• Rollide kajastamine ei ole objektiivselt õige ja võrreldav, palju võib esineda juhuslikkust ning 
tõlgendamisest sõltuvust.

• Rollide (tegevuste) mahud (aktiivsus) ei sõltu niivõrd raha hulgast, kui organisatsiooni 
vedavate inimeste aktiivsusest ja omadusest, sealhulgas ka võimes kaasata vabatahtlikku 
tööd.
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praktika pea kõigis võrgustiku organisatsioonides. Finantsanalüüsi dokumentide alusel ei ole 
võimalik kindlaks määrata, milline on lisaraha struktuur ja kui palju moodustavad sellest näiteks 
osutatud teenused. Selle sisendi annab järgnev sihtrühma uuring.

Kodade kulude struktuuris moodustavad personalikulud suurema osa, kui liitudel – seega on 
maakondlikel kodadel suurem inflatsioonisurve kuludele. Samas on täna üleriiklikel puude-
põhistel liitudel vähem palgalist tööjõudu (või pigem puudub), mis võib omakorda pärssida 
lisaraha kaasamise võimet ehk nõrgemad organisatsioonid jäävadki nõrgemaks.  EPIFondi 
rahakasutus on seotud peamiste tegevuskuludega. Peale personalikulude on rahastusega kaetud 
ruumide renti, sideteenuseid ning traditsioonilisi organisatsioonisiseseid üritusi, mille kohta annab 
täpsema sisendi sihtrühma uuring. EPIFondi poolt kaetud kulud on organisatsiooniti aastast 
aastasse pea muutumatud. 

Finantsanalüüsiga uuriti EPIFondi rahastuse mõju huvikaitsetegevustele võrgustikus. Selle 
aluseks olid organisatsioonide poolt EPIFondile esitatud aruanded (vt lisa 3. Ülevaade EPIFondi 
aruandlusest), kus on märgitud teostatud tegevused, aruandluses nimetusega rollid. Aruandes 
esitatavad rollid on (ainuke) organisatsioonide sisulist tegevust kvantitatiivselt mõõtvad näitajad 
ning nende kaudu on võimalik objektiivselt mõõta organisatsioonide tegevust. Finantsanalüüsiga 
uuriti rollide ja raha seost, et näha, kas see annab seose hüpoteesile, et suurem rahastuse maht 
tähendab ka organisatsiooni aktiivsemat tegutsemist. Täna esitatavate aruannete põhjal ei ole 
näha seost raha mahu ja tegevusaktiivsuse vahel. EPIKoja maakondlikel kodadel kui ka üleriiklikel 
liitudel on elastsuskoefitsient negatiivne ehk kuigi raha hulk kasvas, siis aruandluses toodud 
rollide ehk tegevuste maht pigem vähenes või vastupidi. Seega finantsanalüüs ei näita raha 
mahu suurenemisel suuremat mõju tegevuse aktiivsusele. Huvikaitsetegevuse aktiivsuse, 
tegevuste sisu ning raporteerimise tausta aitas paremini avada ja hinnata sihtrühma uuringu osa. 

Kehtiv EPIFondi rahastamismudel põhineb täielikult kvantitatiivsetel, mõõdetavatel kritee-
riumitel. Neist kõige suurema kaaluga on raha jagamisel kaks eeldatavalt võrgustiku arengut 
tagavat näitajat: liikmesorganisatsioonide arv ja füüsilisest isikutest liikmete arv. Samas 
tagatakse ka finantseerimise baasnivoo, seda eelkõige baastaseme summade eraldamisega ning 
motiveeritakse jaotusmehhanismiga organisatsioone kaasama lisarahastust. Finantsanalüüs 
näitas, et hoolimata eeltoodud motivaatoritest, on enamuse organisatsioonide jaoks EPIFondi 
rahastus jätkuvalt peamine sissetuleku allikas, lisaraha kaasamine on õnnestunud väiksemal osal. 
Samuti ei ole suurenenud liikmeskond. Täpsemalt uuriti liikmeskonna kasvu, lisaraha kaasamise 
ning organisatsioonide huvikaitse võimekuse kohta sihtrühma uuringus, et leida võtmekohad 
võrgustiku arenguks. Finantsanalüüs näitas vajadust leida rahajaotuse mudeli loomiseks 
näitajad, mis suunaks organisatsioone arengule ning aitaks paremini mõõta mõju 
tegevuste tulemusele. 
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4. Sihtrühma uuring
Sihtrühma uuring koondas võrgustiku esindajate kogemused ja teadmised, mis andis võimaluse 
mõtestada finantsanalüüsi tulemusi. Järgmisena anname sihtrühma uuringu tulemustest ülevaate, 
toetudes nii veebipõhise küsimustiku kui ka süvaintervjuude käigus saadud infole.

4.1. Osalemine sihtrühma uuringus
Võrgustiku kaasatus ja valmisolek sisendi andmiseks ja aruteluks uuringu läbiviimisel on olnud 
väga kõrge, mis on andnud hea infobaasi analüüsiks ning tagab uuringu representatiivsuse. 
Veebipõhise uuringu täitis 92% EPIKoja liikmesorganisatsiooni esindajatest. (Vt joonis 12, mis 
näitab, et veebipõhises uuringus osalejatest 39% moodustasid üle-eestilised puudepõhised liidud, 
mille liikmed on peamiselt füüsilised isikud; 33% maaakondlikud kojad ning 28% üle-eestilised 
puudepõhised liidud, mille liikmed on juriidilised isikud). Süvaintervjuudes osales 25 organisat-
siooni esindajat, millele lisandus eraldiseisev intervjuu EPIKoja juhiga ning kaks intervjuud n-ö 
eraisikust mitteliikmega ehk erivajadusega noorega, kes ei ole organisatsiooni liige. 

Joonis 12. Kas Sinu organisatsioon on?

Allikas: Veebipõhine uuring 2019
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39%

28%

33%

Maakondlik koda
Üle-eestiline liit, mille liikmed on peamiselt juriidilised isikud
Üle-eestiline liit, mille liikmed on peamiselt füüsilised isikud



4.2. Võrgustiku jaotumine ja katvus sihtrühmas
EPIKoja toetajaliikmed ja EPIKoja välised puuetega inimeste organisatsioonid (peamiselt 
teenustepakkujad) on EPIKoja infoväljas, kuid ei ole kaetud EPIFondi rahastusega. Suurem osa 
liikmesorganisatsioone kuulub samaaegselt kahe katusorganisatsiooni alla: nii üleriikliku 
puudepõhise katusorganisatsiooni ning samuti maakondliku koja alla. Maakondlike kodade 
liikmesorganisatsioonide eraisikust liikmed on üldjuhul liikmed mitmes sama koja alla kuuluvas 
liikmesorganisatsioonis. Tänase andmestiku alusel ei ole võimalik kattuvust täpsemalt hinnata, 
kuid uuringu alusel võib see hinnanguliselt olla 30% liikmeskonnast. 

Organisatsioonide liikmeskonna suurus on üldjuhul väiksem, kui infoväljas olevate inimeste arv. 
Katvus sihtrühmas on uuringu põhjal hinnanguliselt suurem, kui 20% nendel üleriiklikel liitudel, mis 
on avalikkuses nähtavad ning nendel maakondlikel kodadel, mis pakuvad teenust, kuna neil on 
rohkem majanduslikku jõudu tegevuste läbiviimiseks ning aktiivne kontakt sihtrühma kuuluvate 
inimestega läbi teenuse osutamise. Üldistust kodade ja liitude puhul on pigem raske teha, sest 
väga tugeva organisatsiooni ja nõrga organisatsiooni vahe on suur, raske on uuringu põhjal välja 
tuua iseloomulikku keskmist näitajat. Pigem oleme uuringuga püüdnud detailsemalt kirjeldada 
puuetega inimeste organisatsioonide võrgustikku, sarnasusi ja erinevusi.

Liikmesorganisatsioonide eraisikutest liikmete arv väheneb nii liitude kui ka kodade katuse all. 
Sihtrühma katvus on suurem pigem vanemaealiste hulgas, noorte pealekasv on nõrk või puudub. 
Teemat vaadeldakse lähemalt järgmistes peatükkides. 

4.3. Põhitegevuste kaardistus
Uuringu üheks oluliseks eesmärgiks oli kaardistada võrgustiku organisatsioonide fookustegevused 
ning määrata huvikaitsetöö osa. 

EPIKoja liikmete põhitegevuseks on veebipõhise uuringu alusel koolituste ja arendus-
tegevuste läbiviimine (87%), seejärel nõustamine (83%) ning väiksemal määral kohtumised ja 
koostöö KOV ja riigi esindajatega; oma kanalite haldamine ning puuetega inimestega 
seotud seadusandluse jälgimine. Süvaintervjuude alusel võib väita, et koolitused ja arendus-
tegevused on seotud eelkõige oma liikmetele suunatud üritustega. 

Esiviisikus ei tule välja teenuste osutamine ja rahajaotus allorganisatsioonidele, mis on 
süvaintervjuude alusel siiski olulised tegevusvaldkonnad mitmetele katusorganisatsioonidele. 
Samuti ei leia katusorganisatsioonide tegevuste loetelust huvikaitsega seotud rolle nagu 
teiste puuetega inimeste organisatsioonidega kohtumised, juhend- ja infomaterjalide 
koostamine, osalemised ja ettekanded valdkonna konverentsidel ja üritustel, koostöö 
rahvusvaheliste organisatsioonidega ning liikmete esindamine õiguskaitseorganiste 
juures. Need on tegevused, mis liigituvad huvikaitsetegevuste alla ning on oma olemuselt tugevalt 
seotud võrgustiku koostöö ja arenguga. 

Samas ei ole esiviisikus toodud maakondlike kodade ja üleriiklike liitude tegevustes oma liikmete 
vaba aja sisustamist ning huvitegevust, mis huvikaitsetegevusega seotud ei ole, kuid mida 
süvaintervjuude alusel võib pidada üheks kõige olulisemaks liikmesorganisatsioonide fookuseks.  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Allikas: veebipõhine uuring ja organisatsioonide aruandlus EPIFondile

Süvaintervjuude ja veebipõhise uuringu kommentaaride alusel on EPIKoja liikmete tegevus-
fookused ja tegevuste sisu kvaliteet väga erinev, mida tänane EPIFondi rahastus ja 
raporteerimine pigem ei mõõda. Süvaintervjuud näitasid, et peamised EPIKoja liikmete tege-
vused on traditsiooniliste ürituste, koolituste läbiviimine oma liikmetele või infoväljas 
olevatele inimestele, peamine tegevuste formaat on üritus. Eelkõige suurematel liitudel aga 
ka mõnedel kodadel on laiem infokanalite võrk ja tegevused suunatud väljapoole oma liikmes-
konda. 

Maakondlike kodade ja üleriiklike ühingute juhtide hinnangul on veebiküsimustiku tulemusel nende 
liikmesorganisatsioonide peamised tegevused seotud nõustamisega (57%,) teiste puuetega 
inimeste organisatsioonidega kohtumiste ja infovahetusega (46%), koolituse ja teiste arendus-
tegevuste läbiviimisega (46%); sellele järgneb aga (39%) vastuste hulgaga liikmete vaba aja 
sisustamine ning liikmete huvitegevus. Uuringu alusel võib öelda, et osa puudepõhise liidu liikmes-
organisatsiooni tööst on seotud üksikisikute nõustamisega, aidates oma liikmetel vormistada 
pabereid teenuste saamiseks. Suurem osa liikmesorganisatsioonide põhitegevuste sisu on 
kvalitatiivuuringu alusel seotud olemasolevate liikmete vaba aja veetmisega. 

Suurem huvikaitsealase töö kontaktihoidja liikmesorganisatsioonidele (mis kuuluvad nii 
üleriikliku puudepõhise liidu kui ka maakondliku koja alla) on pigem liit, mis jagab puude-
spetsiifi list informatsiooni, kaasab suurematesse kampaaniatesse jne. Maakondliku koja roll on 
eelkõige kohaliku omavalitsuse ja teenustega seotud info- ja nõustamistugi. Kui puudepõhine 
üleriiklik liit on nõrk, kadunud või puudub, siis kipub huvikaitsetegevus nõrgenema ka 
piirkondlikus liikmesorganisatsioonis. Südame- ja veresoonkonna sihtrühmas puudub üleriiklik 
ühing ning nõrgemaks on jäänud vastav lastevanemate organisatsioon. Maakondlikud Südame-
sõprade Seltsid on ühed aktiivsemad liikmesorganisatsioonid, kuid seos sihtrühma huvikaitsega 
on nõrgem ning huvikaitse fookusest võib saada  olulisemaks huvitegevus. 

Suurel osal liikmeorganisatsionidel on kaks katusorganisatsiooni, puudepõhine liit ja maakondlik 
koda, rahaliikumine ja raporteerimine toimub läbi maakondliku koja. Organisatsioonide võrgustiku 
juhi rolli võtmine on seotud pigem katusorganisatsiooni juhi isikuomaduste, mitte selge rolli-
jaotusega liitude ja kodade vahel. Uuringu alusel võib väita, et maakondlikud kojad teevad huvi-
kaitse alast koostööd pigem omavalitsuse tasandil ja puudepõhised liidud riigi tasandil.

Uuringusse kaasasime ka EPIKoja toetajaliikmed ja koja välised organisatsioonid, kes ei saa 
EPIFondi tegevustoetust. Nende liikmete põhitegevuseks on peamiselt teenusepakkumine.
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Fookustegevused maakondlikes kodades 
ja puudepõhistes üleriiklikes liitudes

Fookustegevused nende 
liikmesorganisatsioonides

Koolituste ja teiste arendustegevuste läbiviimine 
– (87%)

Nõustamine – (83%)

Kohtumised ja koostöö KOV ja riigi esindajatega 
– (76%)

Oma kanalite haldamine ja sisuloome – (76%)        

Puuetega inimestega seotud seadusandluse 
jälgimine ja analüüs – (74%)

Nõustamine – (57%)

Teiste puuetega inimeste organisatsioonidega 
kohtumised ja infovahetus – (46%)

Koolituste ja teiste arendustegevuste läbiviimine  
– (46%)

Arvamuste vahetuse korraldamine oma liikmete 
seas – (43%)

Liikmete vaba aja sisustamine – (39%)       

Liikmete huvitegevus ja huvialaringid – (39%)   

Kohtumised ja koostöö KOV ja riigi esindajatega  
– (39%)



EPIKoja mitteliikmete tegevused ja osalemine huvikaitses. Võrgustiku kui terviku huvides on 
oluline jälgida ka mitte EPIKoja liikmesorganisatsioonide vastavaid näitajaid, mille tarvis saime 
infot läbi süvaintervjuude. Uuringu alusel nende organisatsioonide kaasatus ja aktiivsus EPIKoja 
infovõrgustikus on sisuliselt võrdne liikmetega. Saavad EPIKojalt informatsiooni, annavad 
tagasisidet, koguvad oma liikmete ja võrgustikus olevate inimeste arvamusi. Osalevad vajadusel 
koja poolt loodud ümarlaudadel, vastavad päringutele. Jälgivad seadusandlust ja temaatikat 
väljaspool koda, et tagada teenuseosutamise võime. Võimekus huvikaitsega tegeleda on sama, 
kompetentsi on võrdselt tugevate EPIKoja liikmetega, sest nad on hästi kursis sotsiaalsüsteemiga 
ning igapäevases kontaktis sihtrühmaga. Organisatsioonid, mis ei ole teenustega seotud ning ei 
ole EPIKoja liikmed, kurdavad ressursipuuduse üle, et oma sihtrühma huvikaitse ja organisatsiooni 
tööga tegeleda, kuna puudub rahastus. 

Sihtrühma uuringus saadud andmeid kõrvutasime dokumendianalüüsiga ning vaatasime, 
milliseid tegevusi on 2018. a kõige enam EPIFondile raporteeritud. Kõrvutades võrgustiku 
enda hinnanguid oma põhitegevustele, on näha teatav erisus EPIFondile raporteeritud andmetes. 
Aruandluse alusel on teenuste osutamine kõrgemal positsioonil, kui seda väidavad kojad ja liidud 
uuringus. Poliitikakujundamises kaasarääkimine on kordades nõrgemalt raporteeritud, kui ülejää-
nud tegevused, milleks on eelkõige nõustamised ja infopäevade läbiviimine.

Allikas: veebipõhine uuring ja organisatsioonide aruandlus EPIFondile EPIKoja liikmesorganisatsioonide 
põhitegevuste ja EPIFondi rahakasutuse kohta 2018. aastal. 

EPIKoja liikmete hinnangul 
on nende peamised 
tegevusvaldkonnad 
järmised: (aluseks 
veebipõhine uuring)

EPIKoja liikmete 
hinnangul on EPIFondilt 
saadud  rahastust 
kasutatud järgmiselt: 
(aluseks veebipõhine uuring)

EPIKoja liikmete aruandluse 
aluse alusel on EPIFondi 
rahastust kasutatud järgmiselt: 
(EPIFondi aruandluses märgitud 
rahakasutusvaldkonnad märkimise 
koondarvu alusel)

Koolituste ja teiste 
arendustegevuste läbiviimine  
– (87%)

Nõustamine – ( 83%)

Kohtumised ja koostöö  
KOV ja riigi esindajatega  
– (76%)

Oma kanalite haldamine ja  
sisuloome – (76%)        

Puuetega inimestega seotud 
seadusandluse jälgimine ja  
analüüs – (74%)

Oma organisatsiooni 
infokanalite loomine ja 
haldamine – (91%)

Koolituste korraldamine  
– (80%)

Tööjõukulu – (78%)

Infokoosolekud- ja 
ühisüritused oma liikmetele  
– (76%)

Muud halduskulud – (67%)

Puuetega inimestele suunatud 
teenuste osutamine – (1816)

Teabepäevade, seminaride, 
konverentside jms infoürituste 
korraldamine – (1211)

Puuetega inimestega seonduva 
kajastamine artiklites ja esinemistes 
avalikus meedias (TV, raadio, 
ajalehed, ajakirjad) – (973)

Erinevate oskuste arendamiseks 
tehtavate ürituste korraldamine  
– (951)

Poliitikakujundajatele ettepanekute, 
märgukirjade ja ekspertarvamuste 
edastamine  
– (85)
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Samuti on raporteeritud EPIFondile enam meediatööga seotud tegevusi, kuid uuringus peetakse 
seda tegevust vähemoluliseks. Kvalitatiivuuringu alusel võib väita, et raportid ei anna ülevaadet 
tegevuste sisust ja kvaliteedist, infoürituse nime all võib olla märgitud tugev infoüritus või hoopis 
rutiinne vaba aja veetmise üritus ilma huvikaitse aspektita.

Huvikaitse osakaal tegevustes. Kvalitatiivuuring näitab, et huvikaitsega seotud tegevusi pee-
takse võrgustiku poolt oluliseks, kuid tuuakse juurde, et puudu jääb nii aega kui ka kompetentsi 
teemaga tegeleda. Huvikaitsega seotud tegevusi tehakse pigem reaktiivselt, kui tuleb vajadus või 
päring, siis tegeletakse, kui selleks on aega. Kui aega ei ole, jääb tegemata. Vähestes organisat-
sioonides on tegevus planeeritud ja oma initsiatiivil algatatud ja juhitud. Puuduseks peetakse ka 
oma liikmete vähest aktiivsust ja nõrka infoväljas olemist (tihti puudub liikmesorganisatsioonide 
juhtidel ja liikmetel e-maili ühendus, sotsiaalmeedia kasutamise oskus jne), mis oleks abiks 
arvamuste kiirel kujundamisel. Liikmete kaasamine eeldab ka päringute ja tekstide tugevat lihtsus-
tamist, mis võtab palju aega. Mitmed organisatsioonide juhid ei taju maakondlike kodade juhtide 
sõnul oma rolli juhina, ei edasta infot omakorda liikmetele ega korralda info- ja arvamustevahetust 
oma organisatsiooni sees. 

Omapoolset tagasisidet päringutele antakse võimalusel, kuid leitakse, et päringuid tuleb liiga palju 
ja aega pigem ei jätku.  

Huvikaitsetöös, eelkõige suhtluses riigi- ja meediaga nähakse peamist rolli EPIKoja administrat-
sioonil, mille tehtud tööd hinnatakse, kus nähakse kompetentsi. Maakondlikud kojad on pigem 
partneriks kohalikule omavalitsusele, seda edukamalt või vähem edukalt, oleneb maakondliku koja 
juhist. 

EPIKoja hinnangul on võrgustiku aktiivsus huvikaitsetöös väga erinev, on liite ja kodasid, mis 
annavad tagasisidet kiirelt, kuid pigem on neid, kellelt peab alati üle küsima ja samuti passiivseid 
liikmeid. Maakondlikud kojad, mis on riigi ja KOV- teenuste osutajad, on end paremini kurssi viinud 
sotsiaalsüsteemi ja seadusandlusega ning on seetõttu aktiivsemad koostööpartnerid arvamuste 
kujundamisel EPIKoja sees. 

Huvikaitsetegevuste sisu ja osakaalu määramiseks organisatsioonide tegevustes uurisime huvi-
kaitsega seotud valdkondade kohta täpsemalt läbi eraldiseisvate küsimuste nii seaduseloome, 
info- ja arvamustevahetuse ning partnersuhete loomise ja arendamise valdkonnas. 
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Süvaintervjuude ja veebipõhise uuringu kommentaarid teema kohta: 

“Meie liikmesorganisatsioonis on kõige olulisem tegevus liikmete vaba aja sisustamine. See on 
see, mis läheb korda. Nendel vähestelgi kokkusaamistel tahaks jagada rõõmu elust enesest, 
mitte korraldada koolitusi ja kutsuda kohale arste, et rääkida taas haigusest, mis neid iga päev 
kammitseb. Seega ei saa ka raporteerida neid tegevusi, mida vaja oleks, vaid kogu aur läheb 
sellele, kuidas näiteks korraldada jõulupidu nii, et saaks selle aruandluses katta.”

“Liikmesorganisatsiooni juhina ei oskagi konkreetselt öelda, mis on huvikaitse, aga korraldame 
käsitöötubasid ja loodustalude külastusi selleks, et saada positiivset emotsionaalset tagasi-
sidet.”

“Ei tegele nende  valdkondadega (huvikaitsega), milleks ei ole kompetentsi”

“Minu meelest on EPIKoda administratsioon parim huvikaitse esindaja puudega inimestele”

“Seaduseid on  palju ja sageli inimesed ei orienteeru neis”

“Pidevalt jälgime ja hoiame end kursis, see on elementaarne.”



SEADUSLOOME JÄLGIMINE JA ANALÜÜS VÕI OSALEMINE ÕIGUSLOOMES

Joonis 13. Kas Sinu organisatsioon tegeleb peamiselt seadusandluse  
jälgimise ja osalemisega õigusloomes?

Allikas: Veebipõhine uuring 2019

Veebipõhise uuringu järgi 72% organisatsioonide juhtidest jälgib seadusandlikku keskkonda ning 
osaleb selle kujundamises, kuid 28% küsitletud katusorganisatsioonidest nende teemadega pigem 
ei tegele (vt joonis 13). 85% EPIKoja liikmesorganisatsiooni juhtidest väidab, et nende organisat-
sioon on informeeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse (KOV) plaanidest, mis puudutavad puuetega 
inimesi. Seevastu 22% vastanud organisatsioonide juhtidest väitis, et nad ei ole informeeritud (vt 
joonis 14) Kõige enam ollakse kursis läbi EPIKoja infovahetuse, kuid seda pigem passiivse 
infosaajana ja vähem aktiivse osalejana.

Vastustes tuuakse välja liigset infovoogu, lausa müra. Liiga palju on erinevaid päringuid erinevate 
seaduste kohta, mida ei jõua läbi töötada.

Vastustes tuuakse välja, et seaduseloomega seotud päringute keel on tihti peale liiga raske ja 
puudub kompetents tekstid nii-öelda läbi närida. Suuremate organisatsioonide juhid tõid välja 
seaduseelnõude läbivaatamise ja kommenteerimise kui mahuka ekspert-töö, mida peaks eraldi 
projektipõhiselt tasustama tellija ehk riigi ja/või kohaliku omavalitsuse poolt. 
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Süvaintervjuude ja veebipõhise uuringu kommentaarid teema kohta: 

“(Seadusloome jägimist ja liikmete kuris olekut takistab) meie liikmesorganisatsioonide 
esindajate ja liikmete vähene teadlikkus ja aktiivsus ning operatiivse e-side puudumine, mis 
omakorda on seotud vananeva võrgustiku üldise probleemiga.”

“Tihti on liiga lühikesed tagasiside ja vastamise ajad, et teemad läbi töötada ja arutada ja 
vastata.”

“EPIKoda, Sotsiaalministeerium ja Sotsiaalkindlustusamet informeerivad meid alati plaanidest ja 
otsustest (olen kursis)”



 
 
KOOSTÖÖ RIIGI JA KOHALIKU OMAVALITSUSEGA

Veebiuuringu alusel valdav osa EPIKoja võtmeisikutest teeb koostööd riigi või kohaliku 
omavalitsusega, kuid siiski üle viiendiku võrgustikust pigem koostööd riigi- ega omavalitsus-
asutusega ei tee. (Joonis 14, mille kohaselt 78% organisatsioonide juhte teeb koostööd; 22% 
vastanutest pigem ei tee koostööd riigi- ja/või kohaliku omavalitsuse esindajatega.) Üldjuhul 
näevad sihtrühma uuringu alusel üleriiklikud puudepõhised ühendused pigem koostööpartnerina 
riiki ja maakondlikud kojad kohalikku omavalitsust. 

Joonis 14. Kas Sinu organisatsioon tegeleb peamiselt koostööga  
KOV-i, riigi ja teiste seotud organisatsioonidega?

Allikas: Veebipõhine uuring 2019

Süvaintervjuude ja veebipõhise uuringu kommentaarid teema kohta: 

“Maakondlikult tunnustatud organisatsioonina oleme võrdväärseks partneriks KOV-dele, nad 
tunnistavad ja tunnustavad seda.” 

“KOV-dele oled partner ainult siis, kui pakud teenust.”

“See on oluline tegevus (olla kursis seadusloomega, osaleda ja olla partneriks riigile ja 
kohalikule omavalitsusele), kuid napib jõudu süstemaatiliseks tööks.”
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“Väga suur ja segane infotulv on väga suures ja segases muutuses (raske on seadusandlusega 
kursis olla ja osaleda)”

“Valitsusasutustega on reeglina avatud ja regulaarne infovahetus, küll aga kogeme, et 
kaasamine otsustamisse ei ole alati sisuline.” 

“Üks inimene ei jõua tõlkimise ja selgitustööga tegeleda (meie organisatsioonis jääb ressurssi 
väheks, et tagada kursisolek)”



INFO- JA ARVAMUSVAHETUS OMA LIIKMETE SEAS 

Oma liikmete ja võrgustikus olevate inimeste seas infoliikumine ja arvamuste kujundamine on 
teema, mida peetakse oluliseks, kuid 26% EPIKoja liikmete juhtidest oma töös sellega ei tegele. 

Peamiselt on sisemise infoliikumisena kasutusel e-mailid ning erinevad üritused. Tagasiside 
kanalina nimetatakse olulisena telefoni, midagi küsides ja tagasisidet tahtes tuleb pigem üle 
helistada. Liikmesorganisatsioonid kasutavad postiteenust (margikulu). Suurematel kodadel ja 
liitudel on sotsiaalmeediakanalid ja koduleht, millega tegeleb peamiselt mõni liige vabatahtlikult. 
Süvaintervjuude alusel võib väita, et kõige olulisemaks peetakse üritusi ja kooskäimisi.

Infot, mis tuleb EPIKojast, kojast või liidust, kohalikust omavalitsusest või riigiasutusest 
saadetakse pigem otse e-maili teel liikmetele edasi. Osa organisatsioone teeb omapoolse sisse-
juhatuse, mis aitab sisu mõista või toimetab teksti. Kõige enam jagatakse liikmetega infot 
toetustest, teenustest, abivahenditest, ürituste kutseid. 

Uuringu alusel kasutatakse siseseks infoliikumiseks järgmiseid kanaleid: 

• liikmete meililistid – (91%)

• interneti kodulehekülg – (85%)

• üks ühele kohtumised – (67%)

• peod, vaba aja veetmise üritused ning tähtpäevade tähistamised – (67%)

• vajadusepõhised infokoosolekud – (67%) 

• facebook ja teised sotsiaalmeedia kanalid – (67%)

SUHTLUS TEISTE PUUETEGA INIMESTE ORGANISATSIOONIDEGA

Võrgustikusisest koostööd tehakse kõige enam läbi EPIKoja ürituste, maakonnapõhise koja 
regulaarsete ürituste kaudu ning samuti läbi oma puudepõhise katusliidu. Mõned kontaktid on ka 
naaberkodadega. Võrgustikusisest kommunikatsiooni annab parendada, sest veebiuuringu järgi 
üle kolmandiku ehk 37% kodadest ja liitudest täna pigem ei tee koostööd teiste puuetega inimeste 
organisatsioonidega. Koostööd teeb uuringu järgi siiski üle poole ehk  63% vastanutest (vt joonis 
15). Koostöö on sihtrühma uuringu alusel pigem juhuslik ja reaktiivne, stiilis, kui keegi küsib, siis 
vastan. Regulaarset ja planeeritud koostööd on pigem vähe, veebipõhise uuringu alusel 15%, mis 
annab suuna edasiseks võrgustiku töö planeerimiseks. (Vt joonis 16, mille kohaselt 37% 
vastanutest otsib ise kontakti ja jagab omapoolselt infot teistega. 35% seevastu jagab infot teiste 
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Süvaintervjuude ja veebipõhise uuringu kommentaarid teema kohta: 

“See (info- ja arvamustevahetus meie liikmete seas) on  meie igapäevatöö, aga muud teemad 
on eespool. See on oluline, kuid viie olulisema hulka ei märkinud.“

“Omame facebooki, infolehte ja meilisitsi ja saadame kõik info oma liikmetele edasi, mis meile 
tuleb.”

“Siseteavituse üks raskuspunkt on see, et organisatsioonidesse kuuluvad vanemad inimesed ja 
nad ei kasuta e-posti. Väga palju tuleb kasutada tavaposti ja silmast silma vestlust.” 



organisatsioonidega pigem vahel, kui satub kokku. 15% suhtelb teiste puuetega inimeste 
organisatsioonidega regulaarselt ning 13% ei ole valinud ühtegi eeltoodud suhtlemise viisi ega 
sagedust).

Koostööd peetakse tuleviku võtmes oluliseks, kuid suuremaid koostööplaane pigem välja ei tooda. 
Vähese koostöö põhjuseks tuuakse organisatsioonide väga erinevat spetsiifikat või vähest jõudlust 
koostööüritusteks, kui enda asjadega vaja hakkama saada.

Joonis 15. Kas Sinu organisatsioon tegeleb peamiselt suhtlusega  
teiste puuetega inimeste organisatsioonidega Eestis?

Allikas: Veebipõhine uuring 2019

Joonis 16. Millal jagad infot oma organisatsiooni poolt teistele EPIKoja liikmetele?

Allikas: Veebipõhine uuring 2019
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SUHTLUS TEISTE PUUETEGA INIMESTE ORGANISATSIOONIDEGA RAHVUSVAHELISELT

Valdav enamus uuringu alusel pigem rahvusvahelist koostööd ei tee ega planeeri, kuid veebi-
põhise uuringu alusel 44% organisatsioonidest peab seda oluliseks ning omavad suhteid 
puuetega inimeste organisatsioonidega väljaspool Eestit. (Vt joonis 17, mille kohaselt 56% 
organisatsioonidest veebipõhise uuringu alusel rahvusvahelist koostööd ei tee, 44% seevastu 
omab kontakte väljaspool Eestit). Rahvusvaheline kommunikatsioon on väga oluline suurtele 
puudepõhistele liitudele, mis on saanud olulist oskusteavet ja tuge läbi rahvusvahelise koostöö 
ning liikmed motivatsiooni ja ideid tegutsemiseks. Välja võib tuua Eesti Vähiliitu ning teisi 
suuremaid liite nagu Eesti Pimedate Liit, Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit jne. Rahvusvaheline 
kommunikatsioon on kindlasti teema ka pealekasvava põlvkonna kaasamisel.

Joonis 17. Kas Sinu organisatsioon tegeleb peamiselt suhtluse ja kommunikatsiooniga 
rahvusvaheliselt teiste puuetega organisatsioonidega?

Allikas: Veebipõhine uuring 2019

Tugevam rahvusvaheline lõimumine on ka uutel organisatsioonidel, näiteks Eesti Põletikuliste 
Soolehaiguste Selts, mis teeb tihedat koostööd ja viib läbi rahvusvahelisis kampaaniaid Eestis. 
Rahvusvahelise koostöö tugi aitab suurtel ja tugevatel organisatsioonidel leida uusi arengu-
võimalusi, ideid ja motiveerida oma eestvedajaid. Kasvatada kompetentse, mis kanaliseeruvad 
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Süvaintervjuude ja veebipõhise uuringu kommentaarid teema kohta:

“Sidemed võrgustikus võiksid olla tihedamad.”

“Suhtlus teiste organisatsioonidega on vajadusepõhine, kui tekivad ideed üritusteks ja 
koolitusteks, siis saavad need korraldatud, aga see toimub juhuslikult.“

“Meie eripära on küllaltki spetsiifiline, me ei ole head koostöövormi leidnud”

“Iga väike punt (liikmesorganisatsioonid maakondliku koja all) toimetab omaette. Teevad siin, 
meie koja ruumides, igaüks eraldi oma kohviõhtuid, milllegipärast koos ei tee.”

“Kuuludes EPIKoja alla on suhtlemine teiste liikmesorganisatsioonidega süstemaatiline. 
Suhtleme EPIKoja üritustel.” 



tööks Eesti sihtrühmaga. Rahvusvahelise koostöö takistuseks on liikmeskonna nõrk keelteoskus, 
esinemisoskus, presenteerimisoskus, sh arvutikasutus ning omaosalustasud rahvusvahelistel 
üritustel, sh saatja kulud. 

 
 
HUVIKAITSETEGEVUSE EESMÄRGISTAMINE JA PLANEERIMINE 

Huvikaitse teemad eeldavad strateegilist planeerimist ja partnerlust, mistõttu on teemade 
vedamisel oluline planeerimine ja regulaarsus. Veebipõhise uuringu alusel valdav enamus ehk 
61% EPIKoja liikmetest ei eesmärgista ega planeeri huvikaitsega seotud tegevusi. (Vt joonis 18, 
mille järgi 61% ei planeeri huvikaitsetegevust oma organisatsioonis, 39% vastanutest planeerib).

Joonis 18. Kas sinu organisatsioonil on kinnitatud plaan, kuidas korraldada seadusloome 
jälgimist, sisekommunikatsiooni ja koostööd teistega?

Allikas: Veebipõhine uuring 2019
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Süvaintervjuude ja veebipõhise uuringu kommentaarid teema kohta:

Olen suhelnud nii paljude rahvusvaheliste organisatsioonidega, teiste riikide vähiliitudega, 
käinud väga headel konverentsidel, ma tean, mis muu maailm teeb ja mis on meie suund.”

“See (suhtlus välisorganisatsioonidega) nõuab aega ja keelteoskust, hetkel on puudust 
mõlemast.” 

 “Inimesed kardavad ligipääsetavust, kuid rahvusvahelised üritused on sellele mõelnud ja kõik 
on alati hästi korraldatud. Balti riikide puuetega naiste konverentsil käisin – rääkisin meie 
ühingust Eestis, nii saame kontakte, hiljem saame rahvusvahelisi projekte, kõik on läbi liidu. 
See innustab ja kandub edasi liikmetele. Kuid raske on leida osalejaid, sest kardetakse, vaja on 
esinemisoskust, arvutioskust ja keeli. Osavõtutasu on takistus, kuna see tuleb alati ootamatult. 
Puudub isiklik abistaja, kes on valmis välismaale minema. Ettekannet teha paljud ei taha ja ei 
oska.” 

“ÜRO variraporti tegemine ja ettekandmine oli väga hea kogemus. Suur töö muidugi.”



Veebiuuringus esitatud küsimusele, kas sinu organisatsioonil on olemas 1-3 aasta eesmärgid ja 
plaan, kuidas oma organisatsiooni arendada, vastas 28%, et juhtkond põhimõtteliselt teab, mida 
teha, kuid plaani kirjalikult ei ole vormistatud. 26% vastas, et juhtkond on koostanud plaani. 37% 
organisatsioonide juhtidest on küsinud oma liikmetelt tagasisidet ja selle alusel planeerinud 
tegevusi. Sihtrühma uuring näitas, et pigem on erinevatel kodadel ja liitudel olemas arengukavad, 
kuid selle elluviimiseks tegevusplaanid enamjaolt puuduvad, sama kehtib liikmeorganisatsioonide 
kohta. Planeerimine käib vastavalt EPIFondi taotlustele, mille jaoks kirjeldatakse tegevused.  
Vähem on eesmärgistatud planeerimist, paljuski jätkatakse olemasolevate tegevuste (ürituste) 
rutiinset elluviimist. “Mõnikord unustatakse plaanides lausa aastaarv ümber muuta, kõik muu on 
alati sama,” kirjeldas maakondliku koja juht liikmesorganisatsioonide planeerimise ja aruandluse 
inertsi aastast aastasse. 

Suurtel organisatsioonidel on siiski plaanid ja eelarved olemas ning juhid sooviksid pikemaajalist 
partnerlust riigiga, tehes koostööd pikaajaliste plaanide ja eelarvete alusel. 

Maakondlikud kojad koguvad plaanid kokku, kuid ühist planeerimisprotsessi pigem ei ole. Üle-
riiklikud liidud koguvad ja koondavad oma plaanidesse allorganisatsioonide tegevused, kuid ühtset 
strateegilist planeerimis- ja eelarvestamise protsessi pigem läbi ei viida. 

Planeerimine, eriti huvikaitsetegevuste planeerimine organisatsiooni siseselt kui ka võrgustikus 
laiemalt on teema, mis annaks organisatsioonide arengus kvalitatiivse hüppe. Eriti koos EPIFondi 
dokumentide ja vormide uuendamisega, mis töötaksid rahastajapoolse juhtimisvahendina.

4.4. Uute liikmete kaasamine
Uuringust tuleb selgelt välja, et suurem võrgustiku loomise aeg oli 90ndatel ning võrgustiku roll 
teenuste loomisel ja arendamisel, sotsiaalsüsteemi kujundamisel ning teavitus- ja ravivõimaluste 
arendamisel on olnud märkimisväärne. Täna on võrgustiku võtmeisikud paljuski jäänud samaks ja 
võtmeisikud väidavad, et süsteem on justkui valmis. Samuti tunnistavad, et vaja oleks uusi tuuli, 
kuid ei osata täpsustada, milles see peaks seisnema. Väljendatakse soovi suuremaks reformiks 
või muutuseks, mis aitaks teha järgmise sammu organisatsioonide arengus. 

Võrgustikku tervikuna iseloomustab täna liikmeskonna vähenemine ja vananemine ning nõrk 
noorte pealekasv. Seda nii liikmete kui ka juhtide hulgas. Veebipõhise uuringu alusel 50% 
organisatsioonidest leiab, et uusi liikmeid on viimase paari aasta jooksul liitunud pigem vähe. 44% 
on hinnanud liitumist piisavaks, 2% tunnistas, et uusi liikmeid ei ole tulnud ning 4% andis 
hinnangu, et liitunuid on üle ootuste palju (vt joonis 19).
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Süvaintervjuude ja veebipõhise uuringu kommentaarid teema kohta:

“EPIFondi finantseerimine on projektipõhine, vastuseks, miks pole plaani.”

“Suurt plaani pole olnud võimalik teha, kuna ressursse on vähe. Teeme seda, mis on 
programmidesse pandud EPIFondi poolse raha ulatuses.”

“Taotlesime KÜSK-st raha, et saaksime teha hea plaani, aga sealt öeldi, et enne peaks olema 
plaan ja selle alusel saaks taotleda edasist toetust.”

“Mul on iga aasta korralik plaan ja eelarve, ma suudan riikliku statistika pealt 1-3 aastat ette 
mõelda, mida vajaksime jne. Pikaajaline plaan võiks olla riikliku toetuse aluseks.”

“Meil puudub plaan, aga on pikaajaline kogemus“



Uuring näitab, et uute liikmete värbamisel on organisatsioonide hoiak pigem passiivne ning 
infoliikumine on seotud pigem oma olemasoleva võrgustikuga. Küsimusele, kuidas kaasad 
uusi liikmeid, tuuakse välja organisatsiooni sisesed infokanalid: oma tänased üritused ja 
infokanalid ning liikmed. Väiksemal määral tehakse koostööd kolmandate osapooltega, mis aitaks 
sihtrühma kaasata nagu raviasutused ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad. Raviasutustega 
teevad koostööd pigem üleriiklikud liidud ning KOV- sotsiaaltöötajatega on side pigem teenust 
osutavatel organisatsioonidel ja kodadel.

Väljaspool oma liikmeskonda üritustel osalemine on väiksem. Laiemale avalikkusele suunatud ja 
tänase võrgustiku väliseid kanaleid kasutavad pigem mõned suured puudepõhise liidud, 
korraldades teadlikkuse kasvu eesmärgil avalikkuses nähtavaid kampaaniad, otsides selle tarvis 
koostööpartnereid ja projektipõhist rahastust nii era- kui ka avalikust sektorist. Nõrk proaktiivne 
suhtlus väljapool võrgustikku, sh vähene sotsiaalmeedia aga ka e-kanalite kasutus on kindlasti üks 
tegur, miks liikmete pealekasv on langeva trendiga.

Joonis 19. Kuidas hindate kaasamise piisavust?

Allikas: Veebipõhine uuring 2019

Veebipõhise uuringu alusel on uute liikmete värbamiseks kasutatavad kanalid järgmised:

1) tänaste liikmete ja partnerite kaudu – (83%)

2) oma ürituste korraldamine – (70%)

3) oma kanalid –  (57%)

4) sotsiaalmeediakanalid – (50%)

5) organisatsiooni välistel üritustel osalemised – (48%)

6) meedia –  (33%)

7) + raviasutused – (9%)
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Võrgustiku vananemine on toimunud koos organisatsiooni juhtide vananemisega, suurem osa 
juhtidest tegutseb organisatsiooni loomise ajast, 90 aastatest. Juhid ise väidavad intervjuudes, et 
neil ei ole kellelegi juhtimist üle anda, uusi tegusaid juhte ei kasva peale. Samas katus-
organisatsioonide juhtide hinnangul ei kipu väga eakad liikmesorganisatsiooni juhid ka ise juhtimist 
edasi andma, sest see on andnud omalaadse sotsiaalse staatuse ja nad on harjunud selle tööga 
tegelema. Kuigi vajavad katusorganisatsiooni tugevat abi rutiinse aruandluse koostamiseks, ei 
jõua enam tegevusaruandeid esitada ning jäävad administratiivse suutmatuse tõttu vahel lausa 
rahastamata. Samuti ei pruugi nad suuta kaasata uusi liikmeid ega anda ideid rutiinseks muutunud 
raporteeritud tegevustesse. 

Organisatsiooniti on võrgustiku sees juhtimine väga erinev, seda nii katusorganisatsioonide 
(maakondlikud kojad ja üleriiklikud liidud) kui ka liikmesorganisatsioonide lõikes. Märgata on 
mitmes organisatsioonis juhikesksust. Juhi tugevusest sõltub organisatsiooni tugevus, 
organisatsioonide tase on seotud pigem eestvedava isikuga, tema suhetega sidusrühmas ning 
motiveerituse ja organiseerimisvõimega.  Väiksem sõltuvus isikupõhisest arengust on KOV- ja riigi 
teenuseid osutavatel organisatsioonidel, kuid eestvedaja suhetevõrgustik, sealhulgas organi-
seerimisvõime jääb jätkuvalt väga oluliseks. Tugeva juhi kesksed organisatsioonid on täna pigem 
tugevate seas, kuid vahel on see pärssinud pealekasvu liikmete hulgast. 

Kvalitatiivuuringu alusel mitmed liikmesorganisatsioonid, kus pikaajaline juht on lahkunud, on 
jäänud juhita ning tegevus on jäänud soiku. Vaidlust on tekitanud, kelle roll on katusorgani-
satsioonina suurem, kas kojal või liidul, et oma allorganisatsioon jätkusuutlik hoida. Liidud 
eeldavad, et olulisem roll on kojal, mille kaudu toimub rahastamine ning koda eeldab, et liit, mis on 
teemade ja suuremate huvikaitseliste ülesannetega rohkem sidustunud oma allorganisatsiooniga. 
Võrgustiku jätkusuutlikkuse huvides vajab teema korrastamist. 

Kodade juhtimine on üldjuhul tasustatud ametikoht ning siin on näha ka n-ö koha kinnihoidmist. 
Ühe maakondliku koja liikmesorganisatsiooni juht rääkis intervjuus: “Meil on maakondliku koja juht, 
kes aastaid ei suhtle minuga, ei anna tagasisidet, aruandlus on mitu aastat läbipaistmatu, ma ei 
ole saanud kutset ühelegi üritusele, mis ta oma aruannetes väidab, et on korraldanud. Aeg oleks 
amet edasi anda.” 

Võrgustikus on mõned head näited, kus organisatsioon on kasvatanud endale peale juhid. Eesti 
Liikumispuuetega Inimeste Liidu juht on kasvanud välja läbi vabatahtlike kaasamise, mis selles 
organisatsioonis on tugev. Eesti Pimedate Liidu tegevjuht on sihtrühma esindaja ning väljendas 
oma ametisse astumist intervjuus järgmiselt: “Sain aru, et kui mina ei tee, siis ei tee keegi,” mis 
iseloomustab nõrka initsiatiivikust liikmete poolt. Tallinna PIK juht läks organisatsiooni praktikale, 
õppides sotsiaaltööd. Pärast praktikat pakkus organisatsioon talle tegevjuhi töökohta. 

Süvaintervjuudest nähtub, et noorte pealekasv juhtimises võib olla nii noorte vähese huvi puudus, 
aga kõik organisatsioonid ei pruugi ka soosida (tahtlikult või tahtmatult) noorte pealekasvu.

Juhtimine ja organisatsiooni töö on uuringu järgi otsustades tugevam siis, kui organisatsioonis on 
palgaline juht. Palgalist tööjõudu on rohkem kodadel ning vähem üleriiklikel liitudel. Liikmes-
organisatsioonide juhtimine on alati vabatahtlik töö, vahel leitakse võimalusi projektipõhiste tööde 
rahastamiseks, seda pigem suuremates organisatsioonides linnades.
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Süvaintervjuude ja veebipõhise uuringu kommentaarid teema kohta:

“Erivajadusega noored ei identifitseeri end puude vaid muu kaudu, nt huvialad. Mitmed 
organisatsioonid (Tallinna PIK, ELPIL, Eesti Pimedate Liit, Eesti Lihashaigete Selts) on viimasel 
ajal leidnud eestvedaja nooremast põlvkonnast, kuid on organisatsioone, kus vananemine 
takistab organisatsiooni arengut.” 



NOORTE KAASATUS JA PEALEKASV

Veebipõhise uuringu järgi 72% küsitletutest tõdes, et noored ei tunne nende organisatsiooni vastu 
huvi, 28% leidis, et huvi on olemas (vt joonis 20). Valdav enamus organisatsioone ei näe, et 
noored oleksid huvitatud nendega liitumast. Noorte huvi organiseerumise vastu on kindlasti seotud 
üldise positiivse trendiga ühiskonnas, mis tagab ligipääsetavuse iseseisvalt. Organisatsioonide 
peamine vajadus puuetega inimeste jaoks on olnud tagada ligipääsetavus, luua vajaminevad 
teenused ja aidata inimestel need kätte saada. Puudepõhise organisatsiooni juht rääkis: “Teatrisse 
minekuks ei ole enam vaja puudepõhist ühingut ja ühist minekut, et korraldada ligipääs. Täna on 
ju laias laastus teenused olemas ja seadused samuti.” 

Joonis 20. Kas pealekasvav põlvkond ja noored tunnevad piisavalt huvi,  
millega sinu organisatsioon tegeleb?

Allikas: Veebipõhine uuring 2019 
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“Märkamatult on liikmeskond vananenud. Laagrites käivad täna 60+ inimesed. Ma ei ütle, et 
juhatustes peaks olema terveid inimesi, vaid ühingute väliselt võiks olla abi, mis jõustaks ja 
toetaks.”

“Kooskäimise rõõmu oli vanasti rohkem, 90-datel. Oma seltskond, köögiklubi tasandil. See 
kadus ära. Saavutasime palju. Järvamaa haigla juures on nüüd diabeediõde ja diabeedikabinet. 
Perearstid peaksid saatma diabeedikabinetti, enam ei saa seda kohustust panna vabatahtlikule 
mtü-le nagu me seda vanasti tegime.” 

“Juhtidel on vaim valmis, füüsis ei tule järgi, pool aastat pole mõni ühing raha saanud, sest ei 
jõua pabereid täita. Ei anna ikka juhtimist üle.”

“Ühiskonnas toimetavad puuetega inimesed juba teistel alustel, inimesed pole enam nii 
aktiivsed. Kus vanemad inimesed on eesotsas, siis neile meeldib.”

72%

28%

Jah Ei



Infoühiskond on loonud võimalused oma õiguste ja teenuste kohta infot saada kiirelt läbi interneti, 
õigustega ja muudatustega kursisolek organisatsiooni tuge ei vaja. “Samuti ei identifitseeri 
puudega noored end läbi oma puude ning nende suhtlusringkond ja huvid on laiemad,“ lausus 
intervjuu käigus EPIKoja juht. 

See on positiivne areng erivajadustega inimeste kaasamisel ühiskonnaellu. Jätkuvalt on organisat-
sioonide liikmeid, kes vajavad ühingu tuge vanal viisil, kuid pealekasvava põlvkonna jaoks vajavad 
ühingud sisemisi muutusi, seda nii suhtluskanalites kui ka sisulises tegevuses. 

Probleem on väiksem ühingutes, kus on noortekogud, lastele ja noortele eraldi tegevused, laagrid 
jne. Organisatsioonid, mis kasvatavad ise endale uusi liikmeid (nt Eesti Kurtide Liit), on suutnud 
noori kaasata, kuid ka nemad täheldavad noorte väiksemat huvi ja aktiivsust. 

Uurisime noorte liitumist ja huvi organisatsioonide vastu täna mitte liitunud kahelt noorelt eri-
vajadusega inimeselt. Liikumispuudega noor kommenteeris oma mitteliitumist järgmiselt: “Sest 
need organisatsioonid ei paku noortele lisandväärtust – informatsiooni ja tuge saab tänapäeval ka 
mujalt. Mida teha? Äkki selliste organisatsioonide ajad ongi möödas ning areneb midagi muud.”

Intervjueeritud meelepuudega noor on kurtide liidu tegemistega kursis ning saab nende poolset 
teavitust, olles laiemas infovõrgustikus ning kaasatud tegevustesse, kuid ei plaani liituda: “Kuna 
olen kuuljate perest, siis ei ole mu viipekeel kõige korrektsem (uuring: kurtide liidu sisekommuni-
katsiooni keeleks on 100% viipekeel, eestikeelsed tekstid vajavad viipekeelset tõlget või 
lahtiseletamist liidu juhi poolt, kes on ainuke mõlemat keelt valdav juhtkonna liige). Lisaks saan 
enamasti uudistest ja muust elust ise aru ning ei vaja liidu selgitusi (pensionite jm kohta). Samuti 
pole mul eriti vaba aega. Liituksin mõne organisatsiooniga, kui mul oleks rohkem vaba aega, 
näiteks, kui elaksin ainult pensionist ja tööl ei käiks. Kurtide liidu tegemistes olen osalenud ja 
praegu ka osalen õigusviibete loomise töögrupis. Lisaks saan liidult e-kirju, loen Facebooki 
postitusi – probleemküsimused, aga ka suvepäevad ja peod. Enam-vähem kõik info on mul käes, 
kuigi mulle olulise info saan meediast kõige paremini. Kurtide Liidu kaudu leiaksin vajadusel oma 
seisukohtadele laiemat kõlapinda.”

Süvaintervjuude ja veebipõhise uuringu kommentaarid teema kohta:

“Nooremapoolsed inimesed suhtlevad aktiivselt sotsiaalmeedias, mitte näost näkku. Nad ei 
soovi võtta enda peale vastutust teha ühiskondlikku tööd.”

“Pealegi pole noortel ühingus eakaaslasi”

“Noored tunnevad huvi, aga ei taha liituda. Jälgivad Facebooki ja kodulehe vahendusel. Huvi ei 
pruugi olla kõigi tegevuste vastu, aga nende küll, mis pakub eneseväljendamise võimalust või 
aktiivset panustamist.”

 “Meil puuduvad tegevused, mis noori huvitaks”

“Uued põlvkonnad saavad endale vajaliku info kätte sotsiaalmeedia ja interneti kaudu.”

“Alustame tööd lastega. Meil on 7 aastat olnud noortelaagrid ja noortekogu.”

“Pigem ei tunne noored huvi, sest tänapäeval ei pea organisatsiooniga liituma, et infot saada”

“Meie liikmesorganisatsioonide liikmed on vanemad inimesed ja noortel ei ole seal piisavalt 
huvipäraseid tegevusi.” 

“Infoühiskond võimaldab saada uuel põlvkonnal osa puuetega inimeste organisatsioonide poolt 
pakutavatest “hüvedest” ilma end sidumata.” 
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PUUDEPÕHISTE ORGANISATSIOONIDE PEALEKASV

Uurisime uute organisatsioonide loomist ja võrgustiku katvust erinevates valdkondades ning 
sellega seotud võrgustiku arenguvõimalusi. 

EPIKoja liikmetena on esindatud pea kõik puuded ja kroonilised haigused. Kõige uuem puude-
põhine organisatsioon on paar aastat tagasi asutatus Eesti Põletikuliste Soolehaiguste Selts. 
Intervjuude käigus uue seltsi loomist uurides täheldasime muutust organiseerumisel. Seltsi 
asutajad uurisid kõigepealt valdkonna organisatsioone rahvusvaheliselt ehk teiste riikide sarnaste 
organisatsioonide tegevust ja kaalusid liitumist mõne teise riigi seltsiga nagu Soome ja Holland. 
Viimaks otsustati siiski Eestis vastav esindusorganisatsioon ise luua. Tegemist on organisat-
siooniga, millel on väga tugevad rahvusvahelised kontaktid ja koostöö. 

Samas on viimaste aastatega hääbunud südame- ja veresoonkonna haiguste üleriiklik 
esindusorganisatsioon, kuigi sihtrühm suureneb. Maakondlike kodade liikmesorganisatsioonidena 
tegutsevad Südamesõprade seltsid, mida peetakse oma liikmete arvult ja aktiivsuselt tugevateks 
maakondlikeks liikmesorganisatsioonideks, kuid nende põhitegevuses on seos südameveresoon-
konna haigust põdeva sihtrühma huvikaitsega pigem nõrk või lausa olematu (liikmeks astumisel ei 
pea olema südame-veresoonkonna haigust). 

Samuti on puudu psüühilise erivajadusega inimeste üleriiklik esindusorganisatsioon. Uuringu 
alusel oleks sihtrühma erivajadust arvestades parim viis, kui võimaliku tekkiva organisatsiooni 
juhtimisel oleks koostöö nii sihtrühma esindajal kui kolleegil, kellel ei ole psüühilist erivajadust (küll 
aga võib olla mõni teine erivajadus). Sarnane koostöö aitaks saavutada eduka esindusorgani-
satsiooni juhtimise ja huvikaitsetegevuse. Suurem koostöö juhtimises ja sihtrühma välise toe 
kasutamine meeskonnas vajab aga lisaressurssi, mis on jäänud takistuseks. Kuna võrgustiku 
koostöö ja huvikaitsetöö toimub täna pigem läbi füüsilise kooskäimise ja ürituste, siis psüühilise 
erivajaduse puhul ei pruugi see olla erivajadust arvestav formaat. Samas toetab üldine 
tehnoloogia areng ja infotarbimise muutus ühiskonnas trendi, mis soosib psüühilise erivajadusega 
inimeste paremat kaasamist aruteludesse. 

VABATAHTLIKE KAASAMINE 

Organisatsiooni sees teevad vabatahtlikuna igapäevase tööga seotud tegevusi mitmed kojad ja 
liidud ning liikmesorganisatsioonide juhid töötavad kõik vabatahtlikkuse alusel. Projektijuhtimised 
laagrite, koolituste, vaba aja veetmise osas, hoone haldusega seotud tegevused, saatjad liikumis- 
ja nägemispuudega inimestele üritustel osalemiseks, infomaterjalide ja kommunikat-sioonitöö, 
kogemusnõustamine ja igapäevane nõustamine, transporditeenus – osutatakse liikmete enda 
poolt vabatahtliku tööna või osana projektipõhiselt saadud sihtotstarbelisest tulust töövõtu lepingu 
alusel. 

Väljaspool oma liikmeskonda vabatahtlikku tööd teadlikult edendavad kaks-kolm organisatsiooni. 
Eesti Liikumispuuetega inimeste Liit, mille tegevjuht on kasvanud välja püsivabatahtlikust, liidul on 
pikaajaline vabatahtlike võrgustik. Eesti Puuetega Naiste Liit, mis teeb koostööd Töötukassaga ja 
ühendusega Eakad Daamid vabatahtlike kaasamisel. 

Vabatahtlike kaasamise peale on mõelnud ka teised organisatsioonid, kuid nendega tegele-miseks 
ei ole olnud piisavalt aega. Vabatahtliku töö kaasamine on kindlasti üks suund, mis aitaks 
projektipõhiselt lahendada ressursipuudust. Küll aga vajab vabatahtlike eesmärgipärane 
kaasamine planeerimist, koostööpartnerite kaasamist ja juhendamist.
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4.5. Infojagamine, arvamuste kujundamine ning 
koostöö võrgustikus
Küsimusele, kuidas annad edasi EPIKojalt, ministeeriumi ja KOV poolt tulnud infot oma liikmetele 
või võrgustikus olevatele inimestele, vastas 44%, et edastab alati ja regulaarselt. Pea kolmandik 
edastab alati ja regulaarselt, andes ka tagasisidet oma sihtrühma arvamuste kohta ning pea 
kolmandik edastab infot ebaregulaarselt või siis, kui küsitakse. (Vt joonis 21, mille kohaselt 44% 
veebipõhise uuringu vastajatest edastab infot alati ja regulaarselt, 28% edastab alati, regulaarselt 
ning kogub tagasiside; 26% edastab infot vajadusel ja ebaregulaarselt ning 2% vaid siis, kui 
küsitakse.) EPIKoja juhi kogemus läbi sihtrühma uuringu intervjuu toetab uuringu tulemust, et 
aktiivseks partneriks arvamuste kujundamisel on ca kolmandik liikmetest. Arvamuste ja tagasiside 
küsimisel tuleb omalt poolt näha täiendavalt vaeva, et saada tagasiside. Mitmed liikmete esindajad 
on aktiivsed vaid oma puudepõhise teemaga seotult, osalevad oma valdkonna ümarlaudades ja 
üritustel ning annavad tagasisidet oma sihtrühma arvamustest vaid kindlatel teemadel, mis neid 
otseselt puudutavad. Laiemate puudepõhiste teemade osas jäävad passiivseks. Väiksem osa 
liikmetest on passiivne olenemata teemast ja ei anna tagasisidet mitte kunagi. 

Joonis 21. Kuidas annad edasi EPIKojalt, ministeeriumilt ja KOV poolt tulud infot oma liikmetele 
või võrgustikus olevatele inimestele?

Allikas: Veebipõhine uuring 2019

Süvaintervjuude alusel võib väita, et 44% vastanutest, kes edastavad info alati ja regulaarselt, kuid 
ei anna tagasisidet, kurdavad liiga tiheda infovoo üle. Nad ei jõua saadud infot alati omapoolselt 
läbi vaadata ega kohandada, vaid lihtsalt saadavad sissetulnud e-mailid oma võrgustikule edasi, 
teades ette, et seda ei loeta ja/või ei mõisteta, ootamata tagasisidet. Riigiasutustest ja ka 
kohalikust omavalitsusest tulnud infot peetakse tihti liiga keeruliseks, mille läbitöötamiseks puudub 
aeg ja õigusalane kompetents. EPIKoja poolt tulnud info juures on tavaliselt lihtne kaaskiri või 
teemakäsitlus, mis on abiks.

Võrgustiku arvamuste kogumisel on oluline arvestada ka erivajadustega. Kurtide liidul on vaja 
materjal tõlkida, võimekus selleks on juhtkonnas täna vaid ühel inimesel. Oma, kurtide kogukonna 
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Edastan info, kui küsitakse
Edastan vajadusel ja ebaregulaarselt
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Edastan alati, regulaarselt ning annan tagasisidet 



sees asjade ajamine on väga lihtne ja operatiivne, kuid suhtlus väljaspool vajab aega ja on 
keeruline. Koosolekute kokkuleppimiseks on vaja tellida tõlgid ja abistajad, seda näiteks kurtide ja 
afaasialiidul. Tuuakse välja, et vaja oleks arvamuste korjeks anda rohkem aega, et teemad tõlkida 
ja erivajadust arvestades läbi rääkida. Samas kolmandik vastanutest on andnud selgelt uuringus 
teada, et olemasoleva ressursi juures ei ole neil võimalik arvamuste kogumise ja kujundamisega 
tegeleda ning nende liikmetelt ei ole võimalik tagasisidet saada. 

INFOJAGAMINE PARTNERITELE

Partneritega suhtlemisel vastab üle poole maakondlike kodade ja üleriigiliste liitude juhtidest, et 
nad on reaktiivsel positsioonil. Kui tekib võimalus koostööks, siis püütakse leida omapoolne 
võimalus või kui küsitakse, siis leitakse vastused. Veebipõhise uuringu alusel 52% organisat-
sioonidest iseloomustab koostööd partneritega “Kui küsitakse, siis vastan”; 41% otsib ise kontakti 
ja vahetab infot; 7% valis vastuseks muu suhtlusstiili (vt joonis 22). Omapoolset initsiatiivi ja 
proaktiivset plaani koostöö loomiseks ja arendamiseks pigem ei ole. Siin võib tuua paralleeli 
huvikaitsetegevuste planeerimisega, kus valdav enamus organisatsioone ei oma strateegilisi 
eesmärke ja plaanipärast tegevust. Põhjuseks tuuakse intervjuudes kõige enam ajapuudust.

Joonis 22. Kas ja kuidas jagad oma organisatsiooni poolt infot partneritega?

Allikas: Veebipõhine uuring
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Süvaintervjuude ja veebipõhise uuringu kommentaarid teema kohta:

“Oleme teadlikud, et suurem osa infost läheb kaduma, täpsemalt kirjeldades 
liikmesorganisatsioonide juhatuse liikmete postkasti prügikasti.”

“Vähemalt kord nädalas tegelen ühingu meilidega põhjalikumalt, selekteerin ja toimetan, kui on 
kiir aeg ja tahetakse tagasisidet kiirelt, siis saadan lihtsalt valimatult kohe edasi.”

“Kõik olulised teemad arutame läbi üldkogul ja ümarlaual, sooviksin ka neid küsimusi eelnevalt 
üldkogul arutada (üldkogu on kord aastas)”

7%

41%

52%

Kui küsitakse, siis vastan
Otsin ise kontakti ja vahetan infot
Muu



SUHTLEMINE MEEDIAGA

Veebipõhise uuringu alusel valdav enamus EPIKoja liikmesorganisatsioonidest jälgib meediat, 
kuid omapoolset plaani meediasuhete korraldamiseks ei ole teinud. (Vt joonis 23, mille kohaselt 
52% veebiuuringus vastanud EPIKoja liikmetest jälgib meediat ja kui ajakirjanik küsib, siis on 
valmis vastama. 41% jägib meediat ja edastab ise vajadusel ajakirjanikele teavet. 7% jälgib 
meediat, kuid ajakirjanikega ei suhtle.) Vähestel suurtel puudepõhistel liitudel on teadlik 
meediatöö, seda eriti koos suuremate teavituskampaaniatega. Puuetega inimeste teemade 
nähtavust meedias peetakse viimaste aastate jooksul toimunud positiivseks muutuseks. 
Põhjusena nimetatakse EPIKoja oskuslikku tööd ning mitmeid häid kõneisikuid.

Joonis 23. Kas ja kuidas suhtled meediaga?

Allikas: Veebipõhine uuring 2019

VÕRGUSTIKU KOOSTÖÖ JA EPIKOJA ROLL

Veebipõhise uuringu alusel 54% organisatsiooni juhtidest tõdeb, et EPIKoda on tema 
organisatsioonil pigem aidanud luua koostöövõimalusi; 26% leiab, et on palju aidanud ning 20% 
vastanuid ei ole nende hinnangul aidanud (vt joonis 24). Võrgustiku kui terviku toimimise osas 
ollakse seisukohal, et vaja on muutusi. Tajutakse muutusi sihtrühma vajadustes ja infotarbimises. 
Tõdetakse, et tegevustes on inerts. Ollakse mures liikmeskonna vananemise osas ja tunnista-
takse, et huvikaitses osalemise aktiivsust liikmete hulgas jääb järjest vähemaks.
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Jälgin regulaarselt meediat ja annan ise ajakirjanikele infot



Joonis 24. Kas ja kui palju on aidanud EPIKoda Sinu organisatsioonil luua koostöövõimalusi?

Allikas: Veebipõhine uuring

 
VÕRGUSTIKU HINNANG HUVIKAITSEALASELE TÖÖLE

Veebiküsimustiku alusel saadud positiivne hinnang on süvaintervjuude tulemusi arvesse võttes 
antud nii-öelda oma taustsüsteemis – tänase teadmise ja ressursi piires. “Teeme nii palju, kui aeg 
võimaldab,” tõdetakse huvikaitse töö suuremat vajadust ning tuuakse välja ressursi ja ka oskuste 
piiratust. Veebipõhise uuringu tulemusena hindab huvikaitsealast tööd heaks 44% EPIKoja 

Süvaintervjuude ja veebipõhise uuringu kommentaarid teema kohta:

“Liikmete ühisüritused on vajalikud – arvan, et EPIKojal on toimiv ja tegus võrgustik.”

“Keeruline vastata-ainuüksi meie organisatsiooni ei ole aidanud, aga kui me võtame aluseks 
EPIKoja kui katusorganisatsiooni, mis on kodade huve esindanud riigi tasandil, siis see töö on 
küll viljakas.”

“Võrgustiku toimimine vajab muutust. Tuleks teha ära korrastus organisatsioonide tasandil. 
Praegu on asjad palju dubleeritud ja see ei tekita usaldust, pigem suhtumist, et ah, nad ise ka 
ei saa aru keda ja kus esindatakse. Tugev organisatsioon julgeb teha ka sisemisi muutusi ja 
vigu parandada.” 

“Organisatsioonidel on üldjuhul samad probleemid. Vaja oleks üksteist usaldada ja teha 
koostööd. Üld-teemad, puudeülesed, puudepoliitika küsimused, saaks ühiselt teha. EPIKoda 
on teinud väga suure edasimineku. Allpoole ka kõigile eeskujuks.”

“EPIKoda kiidan – ma pean siin saama oma asjadega hakkama, aga nad tegelevad suurte 
küsimustega üle Eesti. Neilt saan kõik info, pigem olen ise võlglane. Saadan alati (oma 
organisatsioonidele alla) edasi ,aga minu ühingud ei kirjuta tagasi.” 

“Pragu pole palgalisi kohti piisavalt jne võikski kodasid kokku viima hakata. Riik peaks jõuliselt 
vahele sekkuma.” 

HUVIKAITSE UURING JA ANALÜÜS  47

26%

54% 20%

Ei ole aidanud
Pigem on aidanud
On palju aidanud



liikmesorganisatsiooni juhtidest, 41% annab hinnangu rahuldav; 11% seevastu suurepärane; 3% 
nõrk ning 1% puudulik (vt joonis 25). 

Joonis 25. Võrgustiku hinnang huvikaitsealasele tööle

Allikas: Veebipõhine uuring 2019

Süvaintervjuudest saadud lisainfo ja veebiküsimustiku kommentaaride alusel nähakse suuremat 
huvikaitsetegevuse vastutust ja ka tänast kompetentsi eelkõige EPIKojal, allorganisatsioonid 
näevad endal väiksemat rolli ja võimekust. Antakse oma parim olemasolevate võimaluste juures. 
Stiilis, olen andnud oma parima. Nüüd on lihtsalt edasine küsimus, kas see parim on terviku 
mõttes rahuldav ja ootuspärane. Uuringust nähtub, et paika on panemata üksikute organisat-
sioonide huvikaitsealased eesmärgid ja plaanid, mistõttu on raske hinnata ka tulemust. Üleriikliku 
liidu juht kommenteeris: “Kõigepealt on vaja süsteemset plaani – millistest osadest, mille suhtes 
koosneb tervik. Siis tuleb hakata seda ellu viima.”

4.6. EPIFondi rahastusega kaetud tegevused
EPIFondi rahastusega kaetakse vastanute sõnul eelkõige oma organisatsiooni infokanalite 
loomise ja haldamisega seotud tegevusi. Koolituste korraldust, infokoosolekuid ja ühisüritusi oma 
liikmetele ning muid halduskulusid. Kuna EPIFondi raha on stabiilselt jäänud samaks hoolimata 
elukallidusest, siis on esimese asjana püütud leida lisarahastust või jäetud ära mõni traditsiooni-
line omaliikmete üritus, suvepäevad või laager. 

Süvaintervjuude põhjal võib öelda, et infokanalitega seotud töö tehakse ära pigem ilma teenuse- 
või töötasuta oma liikmete või juhtkonna poolt või oma juhtkonna poolt olemasoleva töötasu sees. 
Küll aga tasutakse kõik sidekulud sh internet, serverimajutus jne EPIFondist saadava  tegevuskulu 
toetusena. Infokanalite arendusse, kodulehtede, sotsiaalmeediakanalite sisuloomesse pigem 
liigselt ei panustata.

Kõrvutades uuringu alusel võrgustiku enda hinnanguid oma põhitegevustele, on näha teatav 
erisus EPIFondile raporteeritud andmetes. Aruandluse alusel on teenuste osutamine kõrgemal 
positsioonil, kui seda väidavad kojad ja liidud uuringus. Samuti on raporteeritud EPIFondile enam 
meediatööga seotud tegevusi, kuid uuringus peetakse seda tegevust vähemoluliseks.
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Allikas: Veebipõhine uuring 2019

Organisatsiooniti on EPIFondi rahakasutus iga-aastaselt pea muutumatu. EPIFondi tegevuskulu 
toetusena on kaetud personal, kontor, IT ja internet, mõned kindlad, pika traditsiooniga üritused ja 
laagrid oma liikmetele. Uuringu järgi hindab võrgustik EPIFondi rahastuse stabiilset olemasolu, 
kuid selle eest kaetavate kulude maht väheneb ajas. EPIFondi poolt kaetakse eelkõige 
tegevuskulusid (rendilepingud, töölepingud, muud tegevuskulud ja teenuslepingud), mille 
planeerimine ja lepingutingimused eeldavad pikemat perioodi. EPIFondi kvartalipõhine taotlemine 
ja raporteerimine ei pruugi anda lisandväärtust ega kokkuhoidu. Samuti ei soosi strateegilist 
planeerimist, mida näitasid uuringu tulemused, mis viitasid organisatsioonide pikaajaliste 
eesmärkide ja plaanide puudumisele. 

 
ORGANISATSIOONIDE RAHASTUSALLIKAD

Veebipõhise uuringu järgi on peale EPIFondi rahastuse tulubaasi oluliseks osaks liikmemaksud ja 
osalustasud, seejärel eraettevõtete toetused ja annetused ning muu avaliku sektori toetus ja 
teenuste osutamisest saadud tulu. 

Süvaintervjuude alusel võib väita, et eraettevõtetega koostööd teevad ja sponsorsuhteid omavad 
eelkõige mõned suured üleliidulised liidud ja EPIKoda. Väiksemal määral suuremad maakondlikud 
kojad, kuid kindlasti ei ole see tulustruktuuris olulisel kohal. 

Kodade oluliseks lisarahastuseks on kohaliku omavalitsuse koostööprojektid ja eelarveline tugi. 

Tugevamad maakondlikud kojad osutavad teenuseid, eelkõige KOV ja riigi teenuseid. 

1. EPIFond – (100%)

2. Liikmemaksud – (63%)

3. Eraettevõtete toetused, annetused – (63%)

4. Koostööprojektid avaliku- või erasektori organisatsioonidega – (54%)

5. Teenuse osutamisega seotud majandustegevus – (54%)

Pea kõikidel organisatsioonidel on liikmemaksud ning tavaline on üritustel osalustasud. Lisaks 
taotlevad organisatsioonid muud projektipõhist rahastust erinevatest fondidest nagu KULKA, 
KÜSK, KIK, valdade projektid jne. Osadel organisatsioonidel on eraisikute annetused ning 

Oma organisatsioonis EPIFondi tegevustoetuse kasutus
Koolituste ja teiste arendustegevuste 
läbiviimine – (87%)

Nõustamine – (83%)

Kohtumised ja koostöö KOV ja riigi 
esindajatega – (76%)

Oma kanalite haldamine ja sisuloome  
– (76%)        

Puuetega inimestega seotud seadusandluse 
jälgimine ja analüüs – (74%)

Oma organisatsiooni infokanalite loomine ja haldamine 
– (91%)

Koolituste korraldamine – (80%)

Tööjõukulu – (78%)

Infokoosolekud- ja ühisüritused oma liikmetele – (76%)

Muud halduskulud – (67%)
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pärandina saadud kinnisvara. Kuid suurem osa organisatsioone, eriti üleriiklikke liite sõltub täna 
EPIFondi rahastusest kui peamisest tuluallikast. 

 
TEENUSTE OSUTAMINE TULUBAASIS

Teenuste osakaalu kogutulust finantsaruannete alusel on raske eristada, kuid süvaintervjuud ja 
uuring tervikuna andis siin olulise lisateadmise. Suurema ja tugevama tulubaasiga organisat-
sioonid saavad üle poole oma tulubaasist majandustegevusest, osutades kohaliku omavalitsuse 
või riigi teenuseid. Samuti on finantsaruannete alusel raske eristada teenuste osutamisega seotud 
töötajate arvu. Intervjuude alusel on maakondliku koja huvikaitse ja võrgustiku juhtimise tööga 
hinnanguliselt seotud 1,5-2 töötajat, mis on enam, kui finantsaruannete alusel keskmine EPIKoja 
liikmesorganisatsiooni töötajate arv. 

Uuringus osalenud intervjueeritavad tõdevad, et teenuslepingu kadumisega kaotaks koda olulise 
sissetuleku allika, milleks samas mahus otsest alternatiivi ei nähta. Samas nähtub uuringust, et 
teenuseid osutavate organisatsioonide aktiivsus ja võimekus hankida rahastust teistest allikatest, 
on pigem suurem ning nende erinevate rahastusallikate osakaal ei pruugi olla kitsam, vaid pigem 
vastupidi. Neil on oskus ja tahe edukalt taotleda projektipõhist toetust erinevatest fondidest ja 
asutustest nagu näiteks KÜSK, KULKA või osaleda KOV koostööprojektides. 

Näiteks Saaremaa PIK teenis 2018. aastal 60% teenuste osutamisest ning 40% moodustas 
EPIFondi rahastus, Saaremaa valla tegevustoetus ja erinevad projektid (KULKA, KOP ja valla 
projektid). Töötajaid on kokku seitse, millest viis teeb igapäevaselt tööd nii teenuste kui ka 
organisat-sioonide huvides ja kaks tegeleb puhtalt sotsiaalteenuste osutamisega, kusjuures.  

Tartu PIK 2018 aasta kogutulust moodustas teenuste osutamine 83%. Organisatsiooni juhtimise, 
võrgustiku ja huvikaitsega tegeleb üks töötaja tegevjuhi positsioonis ning teenustega tegeles 
töövõtulepinguga neli töötajat ning töölepinguga kolm töötajat.

Ida-Viru koja tulubaasis on teenuste osutamisega seotud sissetulekud kogutulust 52,2%, lisaks 
EPIFondi rahastusele on olulisem tululiik projektitegevused. Teenuse osutamisega on seotud 5 
inimest, koja tööga on seotud 2 inimest. 

Teenuslepingu kadumisega kaotaks koda olulise sissetuleku allika, milleks samas mahus otsest 
alternatiivi ei nähta. Samas koondavad sihtrühma uuringu alusel paljud kojad ja ka liidud vald-
konna ekspertteadmisi, olles tugevaks partneriks ja eksperdiks kohalikele omavalitsustele. Kodade 
ekspertide koostöö on eriti oluline käimasolevas kohalike omavalitsuste võimestamises ja 
jõustamises sotsiaalhoolekande pakkumises. Seda jätkusuutliku riigiteenuste (erihoolekanne, 
sotsiaalne rehabilitatsioon, abivahendid) süsteemi loomise olulise osana.

Uuringu alusel on EPIKojale aktiivsemateks võrgustiku partneriteks arvamuste kujundamise 
protsessis pigem kojad, mis osutavad teenuseid, kuna nad on sotsiaalvaldkonna teemadega hästi 
kursis ja neil on tihe side sihtrühmaga ja teavad nende reaalseid vajadusi. Teenustest saadud 
suurematest tuludest rahastatakse ka organisatsiooni tegevuskulusid, organisatsiooni juhtimist, 
võrgustiku hoidmist ja muud huvikaitsetegevust. 

Analüüsi käigus võrreldi Eesti rahastusmudelit teiste riikide mudeliga. Sloveenia puuetega 
inimeste riikliku rahastusmudeli alusel on kaetud organisatsioonid, millest 100% on seotud 
teenuste osutamisega. Sloveenia puuetega inimeste fondi juhi sõnul näevad nad riski organisat-
sioonide liigses professionaliseerumises. Nähakse ohtu pikas perspektiivis, et organisatsioonide 
fookus ei ole nii palju liikmetel ja nende huvide kaitsel, vaid organisatsiooni edukusel.

Süvaintervjuude alusel võib öelda, et tänased tugevamad teenusepakkujad EPIKoja liikmed on 
teadlikumad ja aktiivsemad ka huvikaitsetegevuses. Kontakt liikmetega ei ole nõrgem, kui neil 
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organisatsioonidel, kes teenuseid ei osuta. Sama võib öelda organisatsioonide kohta, mis ei ole 
EPIKoja võrgustikus ega kaetud EPIFondi rahastusega ning mille peamine tegevusfookus on 
teenuste osutamine. Need organisatsioonid on EPIKoja infovõrgustikus, neil on liikmete ja 
klientidega suhtlemiseks infokanalid, mille kaudu edastavad huvikaitselist teavet ja kondavad 
arvamusi. Jälgivad seadusandlust ja osalevad töörühmades ja ümarlaudades. Intervjuude põhjal 
võib anda hinnangu, et nende huvikaitsevõimekus ei ole väiksem kui keskmiselt EPIKoja 
võrgustiku organisatsioonidel. Võtmeteguriks on tihe koostöö kohaliku omavalitsuse sotsiaal-
osakonnaga. 
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Süvaintervjuude ja veebipõhise uuringu kommentaarid teema kohta:

“Positiivselt eristuvad need maakondlikud kojad, kes teenuseid osutavad, nad on 
sotsiaalpoliitikaga kursis, mis on keeruline. Pädev nõustamises. Tugevad kojad osutavad riigi ja 
kohaliku omavalitsuse teenuseid, kohtuvad pidevalt meie sihtrühma inimestega, nad 
lahendavad nende probleeme.” 

“Meie maakondlikus kojas  töötavad eriala omandanud spetsialistid, kes osutavaid 
erihoolekande ja sotsiaalteenuseid just selleks, et tagada organisatsioonide tõrgeteta 
tegevused, kuna EPIF-ist saadav tegevustoetus on liiga väike 12-ne organisatsiooni 
toimimiseks ca 600 aktiivse liikmega. Ka KOV-il puudub huvi toetada MTÜ-d, kelle tegevus 
tugineb a i n u l t puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitsele. Selleks, et üldse tagada 
organisatsioonide majandamine on oluline lisavahendite teenimine muul viisil – ka on sotsiaal- 
jt teenuste saajad osaliselt samade puuetega inimeste organisatsioonide liikmed. Kuid samas 
ei saa teenuseid osutada ilma eriala vm kutset omamata. Nii on üks tihedalt seotud teisega.”

“On maakondlikud kojad, mis teevad ja arendavad teenuseid on aktiivsed. Me anname 
teenuseid, oleme partnerid, kes tõmbasid erihoolekand tegevused tööle. Kuigi haldusreform 
muutis, siis tahetakse ikka meie juurde tulla. Vanasti olime maavalitsusele partner, nüüd palju 
rakukesi, kellega oleme partner.”



LISARAHASTUS HUVIKATSETEGEVUSTELE

Veebiuuringu järgi vajab huvikaitsetegevus lisaraha, mida taotleb teistest allikatest alati 37% 
uuringus osalenud EPIKoja liikmeid, 41% taotleb vahel ning 22% pole lisaraha püüdnud leida. (Vt 
joonis 26). Lisaraha leidmine on üks mõõdikuid ka tänasel EPIFondi rahastuse jagamisel, kuid 
tulemus näitab, et aktiivsust annab võimendada. Lisarahastuse võimalusi otsitakse peamiselt 
ürituste, infopäevade ja laagrite korraldamiseks ja infomaterjalide koostamiseks, rahvusvahelistel 
üritustel osalemiseks ning koolitustel osalemiseks. Kuid samuti õigusnõustamiseks, IT-teenusteks 
ning kinnisvara haldamiseks. Lisarahastust vajatakse eelkõige professionaalseteks tugiteenusteks 
nagu õigusnõustamine, turundus- ja kommunikatsioon sh sotsiaalmeedia, raamatupidamine, juhti-
mine jne. 

Joonis 26. Kas oled taotlenud või vajate huvikaitse tegevusteks projektipõhist lisarahastust 
teistest allikatest, kui EPIFond?

Allikas: Veebipõhine uuring 2019
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Süvaintervjuude ja veebipõhise uuringu kommentaarid teema kohta:

“Kuulmisbussi käivitamine, rahvusvahelised üritused, kultuuriline tegevus (tantsutrupp), nende 
jaoks oleme lisaraha taotlenud”

“Juurde on vaja turundust, õigusnõustamist, IT, turundusalast kompetentsi, sotsiaalmeedia 
kasutamise koolitust. Juriidilise taustaga meeskonnaliiget. Psühholoogi meeskonda.” 

“Rahastust oleks juurde vaja rahvusvaheliseks koostööks.” 

“Antakse raha koolituste ja arenduse jaoks, aga meie kogemus on see, et liikmed tahaksid 
rohkem funí (meelelahutust).” 

“Huvikaitse ei pea olema võrdsustatud vabatahtliku tööga, (EPIFondi raha selleks ei jätku).” 



EPIFONDI TAOTLUSSÜSTEEM JA KOGEMUS

Veebiuuringu järgi peetakse EPIFondist raha taotlemist pigem kergeks ja vähe bürokraatlikuks, 
kokku 74% vastanutest. 15% tõi välja, et taotlemine on pigem raske ja bürokraatlik, seevastu 11% 
pidas seda kergeks (vt joonis 27). Süvaintervjuude ja kommentaaride taustal võib juurde lisada, et 
palju on olemasolevate taotluste puhul inertsi nii organisatsiooni tegevuste planeerimises kui ka 
raporteerimises ning aruandluse täitmise kvaliteet on kõikuv. Raportite täitmisel puuduvad selged 
juhendid ning seetõttu on seal sees täitja poolset individuaalset interpreteerimist, mis teeb 
hilisema analüüsi tegemise raskemaks.

Joonis 27. EPIFondi taotlussüsteemi täitmise raskustase

Allikas: Veebipõhine uuring 2019

Kehtiva taotlemise ja aruandluse puuduseks toodi see, et aluseks on kvantitatiivsed näitajad, mis 
ei lase eristuda sisus ka kvaliteedis. Suure mõjuga hea töö ning vormitäide on sama kaaluga. 
Olemasolev süsteem soosib inertset oma liikmeskonna piires tegutsemist ja ei kasvata võrgus-
tikku. 

Strateegilised plaanid vajavad pikemat vaadet kui aastapõhine rahastus. Võrgustikul on ootus 
pikemale partnerlusele riigiga. Täna antud kriteeriumid annavad võimalused innustada saavutama 
kokkulepitud tulemusi. Excelis vormid vajaksid perspektiivis kaasajastamist ja digitaliseerimist: 
eeltäitmine, internetipõhine, mis teeks täitmise lihtsamaks. 

Süvaintervjuude ja veebipõhise uuringu kommentaarid teema kohta:

“Sisuliselt tegevustoetuse taotlemine ühe aasta kaupa projektitoetustena ei toeta 
organisatsiooni strateegilist juhtimist Põhjalik aruandlus 2 x aastas on halduslikult koormav. 
Aruande vormid on osaliselt keerukad ja vananenud. Nt. Rollide täitmise aruandel on tegevuste 
kategooriad raskesti eristatavad. Taotluse vormil tuleb arvandmeid esitada 
dokumendiformaadis ja aruande vormis tekstilist sisu tabeliformaadis – kumbki viis ei ole 
mõistlik ja tekitab ajakulu. Poolaasta ja aasta aruande esitamise tähtajad on praktikas väga 
raskesti saavutatavad just finantsaruande seisukohalt.”
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KODADE LIIKMESORGANISATSIOONIDE RAHASTAMINE

Üleriiklikud puudepõhised liidud EPIFondist saadud raha edasi ei jaga. Raha jagavad edasi oma 
liikmesorganisatsioonidele pea kõik maakondlikud kojad pisut erinevatel põhimõtetel ning väga 
erineva läbipaistvusega. Tihti ei ole jaotatavad summad leitavad kodade ja liikmesorganisat-
sioonide infokanalitest. 

60% saadud EPIFondi rahastusest jääb koja tegevusteks, peamiselt tegevuskuludeks ning 
koostööks koja liikmetega. 40% saadud EPIFondi rahastusest jaotatakse liikmesorganisatsioonide 
vahel. Enamus kodasid arvestab baasmäära (45% puhul ca 300-350 eur aastas), mis on kõigil 
võrdne ning ülejäänu oleneb erinevatest näitajatest. Kõige tavalisem on kvantitatiivne 
liikmeskonna arvu järgi jaotus. Samuti kasutatakse raha jaotust lisaraha kaasamise võimekuse 
järgi. Vähem kasutatakse koja juhtkonna kvalitatiivset otsust liikmesorganisatsiooni tegevuse 
alusel, et määrata ülejäänud rahastuse summa. 

Mitmed kojad, mis baasmäära ei arvesta, teevad otsuse koja juhatuses kvalitatiivsete näitajate 
põhjal ehk ekspertide otsus vastavalt organisatsiooni töö tulemustele ja edukusele, kuid eeldu-
sega, et midagi jaotatakse siiski kõigile. 

Liikmesorganisatsioonide toetussumma jääb vahemikku 300-900 eurot aastas. Liikmeskonnaga 
vahemikus 15-150 liiget, mille üritustel on osalus hinnanguliselt ca 10-30 inimest.

Raha teekonna puhul on oluline jaotuse selgus ja läbipaistvus. Rahajaotuse skeem, summad ja 
otsused ei ole alati läbipaistvad ning piisavalt liikmetele teavitatud. Kolm liikmesorganisatsiooni 
esindajat, kes süvaintervjuudes osales, oli rahulolematu rahajaotusega või ei omanud infot tehtud 
otsuse kohta. 

Teiste riikide puuetega inimeste organisatsioonide rahastuse mudeleid uurides jäi silma Leedu, 
mis hiljuti kaotas katusorganisatsioonidel raha edasijaotamise liikmesorganisatsioonidele ees-
märgiga vältida liigset killustumist. 

Kuid isegi süsteemi muutmata on oluliseks eelkõige rahajaotuse põhimõtete ja tehtud otsuste 
kommunikatsioon ning info kättesaadavus, mis vajaks selget reeglistamist EPIFondi poolt raha 
kasutamisel, n-ö hea ühingujuhtimise tava. 

“Kutsehaigete ja tööõnnetuses kannatanute vajadused on projektipõhiselt samad aastast 
aastasse, kuid igal aastal peab kirjutama uue projekti. Vajalik on kindel riiklik rahastus ilma 
projekte esitamata. Tegevust alustab organisatsioon aasta alguses, kuid rahastus laekub mitu 
kuud hiljem.” 

 “Väiksematel organisatsioonidel oleks võimalus osaleda suuremates projektides, omaosalust 
raske tasuda ja nii jäädki väikeseid asju tegema.” 

“Rahastamislepingud võiks viia pikemaajaliseks, vältimaks ebakindlust. Strateegiline partnerlus 
riigiga, optimaalne periood 3-5 aastat.” 

“Rahastus võiks aidata meil koostada strateegilised plaanid.” 

“Luua kodade juhtidele tasustamise süsteemi, mis motiveeriks neid olema aktiivne.” 
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4.7. Sihtrühma uuringu kokkuvõte
Sihtrühma uuring andis täpsustavat infot finantsanalüüsi tulemustele ning aitas leida võtmekohad, 
mis mõjutavad võrgustiku arengut ja huvikaitsevõimet. Kaardistatud võtmekohad on alljärgnevad:

Puuetega inimeste organisatsioonide tegevuste sisu ja aruandlus. EPIFondile raporteeritud 
aruannetes toodud tegevustes ehk rollikirjeldustes on vormitäidet ja organisatsioonide tegevustes 
inertsi. Sihtrühma uuring täpsustas, et üheks põhjuseks, miks finantsanalüüs ei tuvastanud raha ja 
tegevuste vahel korrelatsiooni, on kõikuv raporteerimise kvaliteet, kuid ka tegevuste sisu vajaks 
uusi ideid. 

Eesmärgistamine ja plaanid. Enamus organisatsionidest (61% EPIKoja liikmesorganisatsiooni-
dest veebipõhise uuringu alusel) ei planeeri ega eesmärgista oma organisatsioonis huvikaitse-
tööd.  Ilma eesmärkideta on raske mõõta tulemust. Huvikaitsetöö korraldamisel oleks abiks 
läbimõeldud planeerimine. 

Võrgustiku rollid huvikaitse planeerimisel ja elluviimisel. Huvikaitsetöö kompetentsi ja rolli 
nähakse paljuski  EPIKoja administratsioonil, mille tööd hinnatakse. Üleriiklike liitude ja 
maakondlike kodade ning nende liikmesorganisatsionide roll arvamuste kujundamise protsessis 
on pigem reaktiivne (mitte omaalgatuslik, vaid pigem, kui küsitakse, siis vastan). Vaid 1/3 EPIKoja 
liikmesorganisatsioonidest märkis veebipõhises uuringus, mida kinnitasid omakorda süva-
intervjuud, et annavad aktiivselt tagasisidet ja ventileerivad infot- ja arvamusi oma liikmeskonnas. 
Ülejäänud edastavad info, kuid ei kogu tagasisidet või ei pea info- ja arvamustevahetust oma 
liikmeskonnas oluliseks. Aktiivsemad on huvikaitses teenuseid osutavad organisatsioonid, mille 
juhid on paremini kursis sotsiaalsüsteemi- ja seadustega ning teavad sihtrühma ootuseid. 

Võrgustiku koostöö. 37% organisatsioonidest (EPIKoja liikmetest veebipõhise uuringu alusel) ei 
tee koostööd teiste puuetega inimeste organisatsioonidega. Koostöö aitab tõhusamalt läbi viia 
arendustegevusi, kuid samuti ellu viia oma huvikaitse eesmärke. Regulaarsed koostöösuhted on 
vaid 15% võrgustiku katusorganisatsioonidest. Praktikas levinud suhtluse viis on “Vahel, kui satun 
kokku”, mida märkis 35% vastanutest. 

Suhetes siht- ja sidusrühmadega on organisatsioonid valdavalt reaktiivsed, mitte omaalga-
tuslikud ehk “Kui küsitakse, siis vastan”. Sama kehtib koostööpartnerite, uute liikmete ja ka noorte 
kaasamisel. 

Organisatsioonide nähtavus internetikeskkonnas on täna pigem nõrk, e-kanalite ja sotsiaal-
meedia kasutuses on potentsiaali enamaks, mis aitaks suurendada liikmeskonda, kuid eriti 
kaasatust sihtrühmas. 

Organisatsioonide kommunikatsioon on suunatud valdavalt olemasoleva liikmeskonna 
sisse. Uute liikmete värbamisel ja nähtavuse kasvatamisel ollakse pigem reaktiivne “Kui 
küsitakse, siis vastan”, mitte proaktiivne ehk omaalgatuslik. Samas tuntakse muret, et pealekasv 
on nõrk, seda eriti noorte seas. 72% veebipõhises uuringus osalenutest väitis, et noored ei tunne 
nende organisatsioonide vastu huvi.  

Rahvusvahelist koostööd teevad organisatsioonid vähem, kuid see on tähtis suurte organisat-
sioonide arengule. 44% veebipõhises uuringus osalenud üleriiklike liitude ja kodade juhtidest pidas 
rahvusvahelist koostööd oliuliseks, sest see annab uusi ideid ja aitab motiveerida nooremaid 
liikmeid. 

Veebipõhise uuringu tulemusena hindab huvikaitsealast tööd heaks 44% EPIKoja liikmesorgani-
satsiooni juhtidest. Saadud positiivne hinnang on süvaintervjuude tulemusi arvesse võttes antud 
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nii-öelda oma taustsüsteemis – tänase teadmise ja ressursi piires. Sihtrühma uuring näitas, et 
valdavalt on paika panemata üksikute organisatsioonide huvikaitse eesmärgid ja plaanid, mistõttu 
on tulemust raske hinnata. Sihtrühma uuringust saadud kommentaaride alusel nähakse suuremat 
huvikaitsetegevuse vastutust ja kompetentsi eelkõige EPIKoja administratsioonil. Oma 
organisatsiooni osa huvikaitse protsessis tervikuna ei osata täpselt määrata. Huvikaitseliini hoidja 
ning valdkonna teemade juhtija on allorganisatsioonide jaoks pigem puudepõhine liit, vähem maa-
kondlik koda. Rollide jaotus võrgustiku erinevate lülide vahel huvikaitsetegevuste planeeri-
misel on oluline võtmekoht, mis muudaks puuetega inimeste organisatsioonid tugevamaks.  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5. Teiste rahastusmudelite võrdlus
Alljärgnevalt analüüsisime teiste riikide puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise 
mudeleid. Vaatluse all olid pikalt toiminud mudelid Põhjamaadest: Soome ja Rootsi ning täienda-
valt võrdlusena juures Sloveenia ja Leedu näited. 

5.1. Teiste riikide rahastusmudelite analüüs

5.1.1. Sloveenia

Allikas: Eurostat

Sloveenia puuetega inimeste võrgustiku rahastamise allikaks on riiklik loterii. Loteriist eraldatud 
vahendid lähevad puuetega inimeste organisatsioonidele läbi puuetega inimeste ja humanitaarabi 
organisatsioonide finantseerimise fondi. Puuetega inimeste organisatsioonid saavad sellest 
allikast ca 11-15 miljonit eurot aastas. Aastal 2019 finantseeriti sellest allikast 25 organisatsiooni, 
kolme organisatsiooni taotlused lükati tagasi: kas polnud korras eelmise perioodi aruandlus või 
muul põhjusel (nt sai organisatsioon juba raha kahe aasta pikkusest programmist ja enne selle 
lõppu ei anta uut rahastust).

Finantseerimisallikas on võrgustikule oluline järgmistel põhjustel:

1) finantseerimine on kindel, kuigi summad varieeruvad mõnevõrra aastast aastasse;

2) raha laekub organisatsioonidele igakuiste ettemaksetena vastavalt sellele, kui suur summa 
igale organisatsioonile on kinnitatud;

3) organisatsioonidel on võrdlemisi suur vabadus, kuidas nad saadud summasid kasutada võivad, 
nt palkadeks ja muudeks administratiivkuludeks;

4) lisaks mainitud tegevustoetusele võivad kõik organisatsioonid taotleda finantseerimist inves-
teeringute (hooned, masinad) finantseerimiseks.

Kvalifitseerumiseks peab olema registreeritud puuetega inimeste organisatsoonina (PIO) vastavas 
registris, tegutsema üleriikliku tegevuskava alusel, koostama aastased tegevuskavad jms.

Organisatsioonid esitavad taotlused, mille hindamise viivad läbi nende samade organisat-
sioonide esindajad. Komisjoni kuulub reeglina 7 valitud isikut ja huvide konfl ikti vältimiseks 
taandab liige hindamisest, kui hinnatakse tema enda organisatsiooni. Peetakse oluliseks, et siht-
rühma esindajad saaksid osaleda finantseerimisotsustes ja see kaalub üles huvide konfl ikti ohu.

Hinnatakse organisatsioonide nn tööprogramme ning hindamiskriteeriumid on mitmetahulised, 
kuid kõige suurema kaaluga on see kui suur on kaasatus sihtrühmas ehk kui palju puudega 
inimesi vastav programm hõlmab. Vaadatakse rahalist kulu ühe kasusaaja kohta ja tehakse selle 
alusel vajadusel korrektuurid (kui organisatsioon ei suuda põhjendada, miks kulu inimese kohta 
peab olema kõrgem).
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Raha edasijagamine on lubatud ja see toimub vastavalt iga katusorganisatsiooni poolt seatud 
reeglitele – otsejaotust loteriirahadest kõikidele organisatsioonidele ei peetud otstarbekaks, sest 
allorganisatsioone on omakorda mitusada.

Aruandlust peetakse mahukaks ja bürokraatlikuks. Toimuvad regulaarsed ja ebaregulaarsed 
ülevaatused, kus fondi inimesed käivad dokumente kontrollimas.

Kuigi finantseerimine on mahukas (võrreldes Eestiga), ei ole see tihtilugu piisav organisat-
sioonidele, kes sageli on ka teenuste osutajad. Selleks saavad nad taotleda raha toetus-
programmidest ja osaleda hangetel, nii riiklikest kui ka Euroopa Liidu abifondidest. Need rahad 
makstakse reeglina välja pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu, nii et organisatsioonidel tuleb leida 
eelnevalt sildfinantseerimine.

5.1.2. Rootsi

Allikas: Eurostat

Määrus 2000:7 „Riiklik Toetus Puuetega Inimeste Organisatsioonidele“ reguleerib toetuste 
jagamist puuetega inimeste organisatsoonidele (PIO). Riiklikku toetust jagatakse PIO-dele aasta 
kaupa eesmärgiga luua tugevam finantsiline alus esindustegevusteks puuetega inimeste huvi-
kaitsele ühiskonnas. Ligikaudu 188 miljonit SEK (17,6 mln eurot; 2015. aastal 183 mln SEK), mis 
tuleb otse riigieelarvest, jagatakse 2019. aastal 63 organisatsiooni (sealhulgas ka patsiendi-
organisatsioonid) vahel. 

Kvalifitseeruvad need organisatsioonid, kes katavad suurt osa riigist (esindatud vähemalt kümnes 
maakonnas), kelle liikmed on puudega inimesed (vähemalt 500 liiget) jm. Toetuse saamiseks tuleb 
täita vastav küsimustik, esitada majandusaasta aruanne jms. Jaotusmudel toimib liikmete arvu 
alusel, kuid igale organisatsioonile antakse baassummana 550 000 SEK-i (kui määruses ei 
ole sätestatud teisiti). Nii jäävad 2019. aastal toetussummad 0,55 ja 11,2 miljoni SEK vahele ning 
toetusele kvalifitseeruvad ka need organisatsioonid, millel puuduvad otsesed liikmed.

5,4% saadud vahenditest tuleb kulutada koostööle.

Organisatsioonidel, mis on abile kvalifitseerunud, on vabad käed selle edasiseks kasutamiseks 
ehk neil on võimalus jagada seda allorganisatsioonidele.

Keskorganisatsioon (Rootsi Puuetega Inimeste Föderatsioon/Funktionsrätt Sverige) sellest fondist 
vahendeid ei saa, kuid keskorganisatsiooni liikmed kvalifitseeruvad abile. Liikmed omakorda 
maksavad keskorganisatsioonile mõõdukat liikmemaksu. 

Vahendeid jagab ning aruandeid kogub või kontrollib Riiklik Tervise ja Heaolu Nõukogu 
(Socialstyrelsen). Aruanne Riiklikule Tervise ja Heaolu Nõukogule esitatakse mitte hiljem, kui kolm 
kuud enne toetuse perioodi lõppu. Selles on finantsaruanne, liimete ülevaade, lihtsustatud 
tegevusaruanne eesmärkide saavutamisest ja koostöövahendite kasutamise aruanne. Pärast 
toetuse perioodi lõppu puudub aruandlus toetuse kasutamise kohta.

Probleemiks finantseerimisel on see, et PIO-de arv kasvab ning seega läheb sisuliselt sama 
summa jagamisele järjest enamate organisatsioonide vahel. Üldsummat ei korrigeerita inflatsiooni-
koefitsiendiga ning arvesse ei võeta ka seda, kui palju organisatsioone raha taotles.

Seega on PIO-d sõltuvad paljuski sellest, kui palju nad suudavad leida lisafinantseerimist 
projektide kaudu. Suurim osa projektifinantseerimise vahenditest tuleb Pärandi Fondist – st riiklik 
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fond, mis saab raha inimestelt, kellel ei olnud pärijaid. Mitmed PIO-d saavad vahendeid ka nn 
Postikoodi loteriist (mis ei ole riiklik loterii).

5.1.3. Soome

Allikas: Eurostat

Vahendid puuetega inimeste organisatsioonide ehk PIO-de finantseerimiseks pärinevad peamiselt 
niinimetatud Veikkaus OY-lt, mis alates 2017. a kombineerib riiklikku loteriid, Rahaautomaatide 
Assotsiatsiooni ja FinToto’t (hobuste võiduajamise ettevõte). Veikkaus OY kasum jagatakse 
noorsootööks, spordile (olümpia ja paraolümpia võistkonnad) ning heategevuslikele MTÜ-dele. 
Raha jagamisega tegeleb asutus nimega STEA (sotsiaalse heaolu- ja terviseorganisatsioonide 
finantseerimise keskus), mis on Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumi allasutus. Spordi-, kunsti- ja 
kultuurirahade jagamisega tegeleb Kultuuriministeerium.

Kokku jagatakse 2019. aastal 252 organisatsioonile 114,2 miljonit € toetust. Sellest ca 1/5 on 
üldised toetused (tegevustoetused) ja ülejäänud osa spetsiifilisteks tegevusteks (projektideks) 
ette nähtud toetused.

STEA/Veikkaus toetusi võib anda abikõlblikele registreeritud mittetulundusühingutele ja siht-
asutustele, et edendada tervist ja sotsiaalset heaolu.

Toetuse saaja võib seda edasi jagada allorganisatsioonidele, kuid sellest tuleb eelnevalt 
rahastamistaotluses teada anda.

Taotlused esitatakse elektrooniliselt STEA online süsteemis. STEA hindab taotlusi ja seotud 
dokumente. Samuti analüüsitakse toetavate tegevustega seotud statistilist informatsiooni ja 
uuringuid. Määratud summad sõltuvad muuhulgas perioodiks eraldatud vahendite hulgast. 

STEA rahastust võib kasutada nii üldiste tegevuste (tegevustoetus) kui ka projektide finantseeri-
miseks, aga ka investeeringuteks – sõltuvalt sellest, milleks rahastus on ette nähtud. Vahendite 
kasutust võib täiendavalt piirata eritingimustega, juhul kui selleks tekib vajadus, et garanteerida 
toetuse eesmärkide saavutamine.

Muudest rahastamise allikatest on olulisem Kela, Soome sotsiaalkindlustusamet, mis finantseerib 
tegevusi projektipõhiselt. Peamine puuetega inimeste võrgustiku rahastamise allikas on siiski 
STEA.

Vt ka: https://www.stea.fi/web/en/frontpage

5.1.4. Leedu

Allikas: Eurostat

Leedu puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise süsteem põhineb projektitoetustel, 
mitte tegevustoetustel. Leedus on kaks rahastamise võimalust puuetega inimeste organisat-
sioonide (PIO) tegevuste finantseerimiseks läbi riikliku puuetega inimeste sotsiaalse integreeri-
mise programmi.
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1. Finantseerimine sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste osutamiseks omavalitsustes. Sellega 
finantseeritakse kohalike PIO-de erinevaid tegevusi (teenused tööhõiveks, eneseabi, 
kultuuriline tegevus). Finantseeritakse aasta kaupa projektipõhiselt, mis valitakse kohaliku 
omavalitsuste poolt. Raha kantakse samuti esmalt riiklikust eelarvest kohaliku omavalitsuse 
eelarvesse.

2. Teine rahastamise summa kantakse üleriiklikele organisatsioonidele ja seda finantseeritakse 
Sotsiaalministeeriumi puuetega inimeste osakonna kaudu. Finantseerimine on aastane 
projekti-põhine finantseerimine. Projekte hindavad sõltumatud eksperdid.

Selle süsteemi peamiseks puuduseks hinnatakse seda, et aastapõhine finantseerimine ei taga 
jätkusuutlikkust. Pealegi laekuvad vahendid alles järgneva aasta aprillikuus. Organisatsioonid 
peavad iga aasta kirjutama uusi projekte, mille finantseerimine ei ole neile garanteeritud.

Selliselt saadud vahendeid ei saa või ei tohi edasi jagada allorganisatsioonidele.

Leedus puudub baasfinantseerimine nendele organisatsioonidele, mis tegelevad esindus-
funktsioonidega ja huvikaitsega. Selleks tegevuseks tuleb leida vahendeid läbi projektide 
kirjutamise – kuigi üritatakse olla innovatiivsed, ei ole rahastamine sellisel viisil garanteeritud. 
Leedus endas tuuakse pigem hea näitena eeskujuks Eesti süsteemi.

5.2. Teiste riikide ja valdkondade rahastusmudelite 
analüüsi kokkuvõte
Teiste riikide puuetega inimeste organisatsioonide mudelite analüüs tõi välja mitmed praktikad, 
mida kasutasime analüüsi ja ettepanekute koostamisel. Otsisime toimivaid lahendusi, mis aitaksid 
toetada planeerimist, võrgustiku koostööd ja võrgustiku kasvu sihtrühmas. Vaatluse all olid pikalt 
toiminud mudelid Põhjamaadest: Soome ja Rootsi ning juures Sloveenia ning Leedu. 

Sarnase valdkonna mudelit Eestist leida ei ole võimalik, kuid analüüsisime, kuidas ja millistel 
tingimustel on korraldatud riigi poolne rahajaotus kodanikuühiskonna-, kultuuri- ja spordi-
valdkonna, sh paraspordi edendamisel.  

Soome rahastusmudeli puhul on oluline, et katusorganisatsioon saab raha edasi jagada oma 
liikmesorganisatsioonidele vaid siis, kui on rahataotlemisel katusorganisatsioonina allorganisat-
sioonidega koostöö juba sisse planeerinud. See aitab katusorganisatsioonidel edukamalt 
allorganisatsioonide võrgustikku juhtida ja annab impulsi koostöökohtade leidmiseks juba planeeri-
mise faasis. Oleme kasutanud seda suunda uue mudeliarenduse ettepanekutes ja sidunud 
vajadusega katusorganisatsioonidel luua oma organisatsioonide võrgustikuga kooskõlastatud 
tegevusplaan ja kinnitatud huvikaitse fookus. 

Rootsi mudeli puhul jäi silma nõue, mille kohaselt 5,4% saadud rahast tuleb organisatsioonil 
panustada koostööprojektidesse. Kaalusime sarnase kriteeriumi lisamist omapoolsetesse 
ettepanekutesse ning leidsime, et tänane lisaraha kaasamise nõue tagab koostööprojektide 
osakaalu vähemalt samas mahus. Rootsi mudelis on oluline kaal tegevustoetustel, mille 
taotlemise ja väljamaksmise aluseks on organisatsioonide tegevusplaanid. Sarnaselt võiksid 
kooskõlastatud tegevusplaanid olla baasraha jaotuse peamiseks aluseks ka Eestis. 

Sloveenia mudeli puhul on välja toodud rahastusotsused kaheks kolmeks aastaks ning 
kvalitatiivne jaotussüsteem. See tähendab organisatsioonide endi seast moodustatud ekspertkogu 
moodustamist, mis raha jaotuse organisatsiooniti otsustab. Ekspertkogude töö on ajamahukas ja 
kulukas. Kvalitatiivne otsustamine sai analüüsi ja ettepanekute käigus läbi arutatud, kui üks 

HUVIKAITSE UURING JA ANALÜÜS  60



võimalus eristada mõjusam ja sisukam tegevus inertsest vormitäitest, mis täna on probleemiks. 
Arutelude käigus jäi kõlama vajadus tagada rahajaotuse süsteemi võimalikult selge mõõdetavus 
ning vältida täiendavat administratiivset kulu, mida ekspertkomisjonide moodustamine nõuaks. 
Sloveenias on kõik liikmesorganisatsioonid teenuseid osutavad organisatsioonid, mille puhul 
katusorganisatsioon näeb liigset professionaliseerumise riski ning vajadust jälgida, et 
organisatsioon töötaks oma liikmete ehk inimeste, mitte organisatsiooni edukuse nimel. Sihtrühma 
uuringus käsitlesime eraldi teenuseid osutavate Eesti organisatsioonide huvikaitsevõimet ning 
kontakti sihtrühmaga ja leidsime, et pigem on teenuseid osutavad organisatsioonid teadlikumad 
oma sihtrühma vajadustest ja aktiivsemad huvikaitsetegvuses. Sloveenia mudel toetab pikema-
ajalist planeerimise ja rahastamise vajadust puuetega inimeste võrgustiku arendamisel.

Leedu mudeli puhul uurisime paari aasta eest läbi viidud muudatust, millega lõpetati raha 
edasijagamine allorganisatsioonidele, et vältida killustatust. Muudatuse mõju ei ole kohapeal veel 
täpsemalt uuritud ega mõõdetud, mis aitaks anda muudatusele hinnangut. Seetõttu seda varianti 
lõppettepanekutesse ei ole lisatud, kuigi töö käigus kaaluti ning sihtrühmaga arutleti. Leedu on riik, 
kus puuetega inimeste võrgustikku toetatakse vaid projektipõhiselt, tegevustoetused puuduvad. 
Tagajärjeks on orga-nisatsioonide ebakindlus, mis annab tuge pikema ajaraamiga strateegilise 
partnerluse suunale võrgustiku rahastamise korraldamisel. 

Uuringu käigus töötati läbi teiste valdkondade rahastamise mudelid Eestis, mida 
korraldavad  Eesti Kultuurkapital, Kodanikuühenduste Sihtkapital, Eesti Rahvuskultuuri 
Keskus, Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Paralümpiakomitee.  

KULKA ehk Eesti Kultuurkapitali mudel on projektipõhine rahastusmudel. Otsused teevad  
ekspertkomisjonid kvalitatiivsel meetodil, ilma kriteeriumiteta, eesmärgiga tagada mitmekesisus 
kultuuris. Puuetega inimeste organisatsioonide jätkusuutliku huvikaitsetöö ülesehitamiseks ja  
tagamiseks on oluline stabiilne tegevustoetuse olemasolu, mistõttu antud mudeli läbitöötamine 
andis tuge uuringus välja toodud suunale muuta EPIFondi rahastus vähem projektipõhiseks ning 
rahajaotuse taotlemist ja aruandlust pikemaks kui kvartal ja poolaasta. 

KÜSK ehk SA Kodanikuühenduste Sihtkapital kasutab pikemaajaliste programmide puhul 
kvalitatiivset hindamist, mis eeldab nii vaheraporti kui ka järelraporti esitamist kaks aastat pärast 
programmi lõppu, et kindlustada organisatsioonide jätkusuutlik toimimine pärast toetuse laekumist. 
Analüüsisime järelraporti vajalikkust, kuid sihtrühma uuringu alusel ei ole sarnane järelkontroll 
puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku puhul oluline. EPIKoja võrgustiku organisatsioonid 
on üldjuhul stabiilselt tegutsenud enam kui kümme aastat, mis on loonud usalduse strateegiliseks 
partnerluseks riigiga. Organisatsioonide sh EPIFondi rahastusega kaetud kulude struktuuri 
pikaajaline stabiilsus annab võimaluse baasosa suurendamiseks rahajaotuse mudelis ja 
väiksemaks aruandluseks.  

ERK ehk Eesti Rahvuskultuuri Keskus jagab tegevustoetust kvalitatiivse hindamise alusel, kuid 
organisatsioonide arv, mille vahel jaotus toimub, on kordades väiksem võrreldes puuetega 
inimeste võrgustikuga. EPIKoja võrgustiku suurust arvestades tähendaks kvalitatiivsed 
rahajaotuse kriteeriumid eelkõige hüppelist administratiivkulude kasvu, mis ei ole finantsanalüüsi 
alusel mõistlik.  

EOK ehk Eesti Olümpiakomitee kasutab jaotuse mudelit, kus on kasutatud kuut kriteeriumi, millest 
valdav osa on kvantitatiivsed ning osa kvalitatiivsed. Hea näitena tõime uuringus välja kuuenda 
kriteeriumi, milleks on hea juhtimise tava järgimise kohustus. See on oluline vaadates EPIKoja 
maakondlike kodade poolt edasijaotatava raha otsuste kommunikatsiooni. Edasijaotatud 
rahastuse otsused peaks olema selgemalt teavitatud liikmetele ning kättesaadavad avalikes 
infokanalites, mis on osa hea juhtimistava nõudest. EPK ehk Eesti Paralümpiakomitee puhul on 
jaotusmudel muutumises, kuid eelnev jaotus on olnud juhatuse otsusega nii kvalitatiivsete kui ka 
kvantitatiivsete mõõdikute alusel. 
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Kokkuvõttes saime teiste mudelite analüüsi käigus tuge ettepanekuks suurendada  puuetega 
inimeste võrgustiku rahastusmudelis baasosa, mille aluseks on pikemaajalised plaanid, mis 
eeldavad katusorganisatsiooni poolt eelnevat koostööd ja kooskõlastamist  allorganisatsioonidega. 
Samuti aitas mudelite analüüs leida võimalused uuteks kvantitatiivseteks kriteeriumiteks, mis 
annaksid tõuke võrgustiku arengule, kuid ei eelda kvalitatiivsetele mõõdikutele omast 
administratiivkulude kasvu, mis ei oleks finantsanalüüsi alusel mõistlik.
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6. Finantsanalüüsi, sihtrühma 
uuringu ning teiste 
rahastusmudelite võrdluse 
kokkuvõte
Finantsanalüüsi-, sihtrühma uuringu ja teiste rahastusmudelite võrdlusega kogusime sisendi viiel 
teemal, mis annaksid koos võimaluse hinnata EPIFondi kaudu suunatud riigipoolse rahastuse 
mõju puuetega inimeste organisatsioonidele. Analüüsisime huvikaitsevõimekust ja võrgustiku 
arengut tervikuna ning kaardistasime teiste riikide praktika, et selle alusel pakkuda välja 
edasised arengusuunad koos toetava rahastusmudeliga.  

• Võrgustiku katvus sihtrühmas. Hindasime, kui suur osakaal võrgustikust on täna EPIKoja 
organisatsiooniga seotud ja info-väljas ning milline on organisatsioonide mõju oma sihtrühmas 
ning avalikkuses laiemalt.

• Huvikaitsetegevuse ressurss ja kompetents. Kaardistasime huvikaitsetegevuste ressursi ja 
kompetentsi võrgustikus. 

• Infoliikumine. Hindasime infoliikumist organisatsioonide siseselt kui ka väliselt sh koostööd 
võrgustiku sees. 

• EPIFondi rahastuse mõju ja majanduslik jätkusuutlikkus. Hindasime EPIFondi rahastuse 
mõju. Organisatsioonide võimet lisaraha kaasata majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks ning 
lisaraha mõju huvikaitsetegevuse fookuse hoidmisel.

• Võrgustiku koostöö ja rollijaotus huvikaitse planeerimisel ja teostamisel. Uuringuga 
kaardistasime võrgustikusisese koostöö ja rollijaotuse huvikaitsetöö planeerimisel, 
eelarvestamisel ja elluviimisel.

6.1. Võrgustiku katvus sihtrühmas
Uuringuga hindasime, kui suur osakaal võrgustikust on täna EPIKoja organisatsiooniga 
seotud ja infoväljas ning milline on organisatsioonide mõju oma sihtrühmas ning 
avalikkuses laiemalt.

EPIFondi 2018. aasta raportite alusel on EPIKoja maakondlikud kojad ja üleriiklikud liidud esitanud 
oma katuse all tegutsevate organisatsioonide liikmete arvuks kokku 40 510 inimest. Kuna suurem 
osa organisatsioone kuuluvad samal ajal kahe EPIKoja katusorganisatsiooni, nii maakondliku koja 
kui ka üleriikliku puudepõhise liidu alla, siis oleme sihtrühma uuringu ja liikmeskonna tabeli 
andmetel hinnanud liikmete kattuvust pea kolmandiku osas.  Selle alusel hõlmab EPIKoja liikmete 
võrgustik 27 142 inimest, mis moodustab riiklikku statistikat arvestades 17% puuetega inimeste 
sihtrühmast. Saadud number näitab, et liikmeskonna kasvupotentsiaal on suur. Siinjuures on 
oluline lisada, et sihtrühma kaasatus ei pea olema teostatud ja mõõdetud ainult läbi liikmeskonna, 
vaid esindusorganisatsiooni infovälja laiemalt.
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Uuringu alusel eraisikutest liikmete arv väheneb nii üleriiklike puudepõhiste liitude kui ka 
maakondlike kodade katuse all, mida peavad organisatsioonide võtmeisikud üheks peamiseks 
murekohaks oma töös. Valdav enamus organisatsioone ei näe sihtrühma uuringu alusel, et noored 
oleksid huvitatud nendega liitumast. Probleem on väiksem organisatsioonides, kus on eraladi 
korraldatud noortetöö: noortekogud, laagrid, kuid ka nendes ühingutes on juhtide sõnul aktiivsus 
noorte seas väiksem. Pealekasvava põlvkonna jaoks on liitumisel takistuseks eakaaslaste puudu-
mine organisatsioonides. Samas, organisatsioonide tööga ollakse hea meelega kursis, kui 
selleks on loodud e-kanalid.

Infoühiskond on loonud võimalused oma õiguste ja teenuste kohta saada info kiirelt läbi interneti. 
Seadusandluse ja pakutavate teenustega kursisolek organisatsiooni poolset tuge enam ei vaja 
ning oma asju aetakse iseseisvamalt. Puuetega inimesed ei pea enam organiseeruma selleks, et 
leida endale sõpruskond, minna teatrisse või saada teenuseid, mis on 90ndatel ülesehitatud 
võrgustiku organisatsioonide oluliseks tegevusfookuseks tänini. See on üldine positiivne areng 
erivajadustega inimeste kaasamisel ühiskonnaellu. Jätkuvalt on organisatsioonides liikmeid, kes 
vajavad ühingu tuge vanal viisil, kuid pealekasvava põlvkonna jaoks oleks tarvis teha sisemisi 
muutusi, seda nii suhtluse viisis, kanalites kui ka tegevuste sisus. 

Võrgustiku edasises arengus ei ole niivõrd oluline liikmelisus, vaid kaasatus sihtrühmas, 
mis hoiab teemaga seotud ja huvitatud inimesed ühises infoväljas, aitab informeerida ja juhtida 
arvamustevahetust. Organisatsioonide nähtavus internetikeskkonnas on täna pigem nõrk, e-
kanalite ja sotsiaalmeedia kasutuses on potentsiaali enamaks, mis aitaks suurendada kaasatust 
sihtrühmas. 

Uuring näitab, et uute liikmete värbamisel on organisatsioonide hoiak pigem passiivne ning 
infoliikumine on suunatud oma olemasolevale liikmeskonnale. Küsimusele, kuidas kaasad uusi 
liikmeid, tuuakse välja pigem oma sisesed infokanalid, milleks on peamiselt kooskäimised ja 
üritused. Passiivne suhtlus väljapool võrgustikku, sealhulgas vähene sotsiaalmeedia aga ka 
teiste e-kanalite kasutus on kindlasti üks tegur, miks liikmete pealekasv on langeva 
trendiga.  

6.2. Huvikaitsetegevuse ressurss ja kompetents
Uuringuga kaardistasime huvikaitsetegevuste ressursi ja kompetentsi võrgustikus. 

Puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitsetegevust analüüsisime eelkõige sihtrühma uuringu 
alusel läbi kolme olulise tegevusliini: 1) organisatsioonide sisemine info- ja arvamuste juhtimine; 2) 
uhtlus väliste siht- ja sidusrühmadega; 3) seadusandluse jälgimine ja osalemine seaduseloome 
protsessis. Samuti uurisime võrgustiku koostööd huvikaitsetegevuse planeerimsel, elluviimisel 
ning sisemist rollijaotust. 

Täiendavat infot andis finantsanalüüsi käigus läbi vaadatud organisatsioonide aruandlus 
EPIFondile, mille alusel kaardistasime raporteeritud tegevusi ning võrdlesime seda sihtrühma 
uuringus saadud materjaliga. 

Organisatsioonide sisemine info- ja arvamustejuhtimine on sihtrühma uuringu järgi huvi-
kaitsetegevus, mille juhtimise korrastamine annaks oliulise efekti võrgustiku arengus. Infovoogu 
iseloomustab ühesuunalisus ehk suurem osa organisatsioonide juhte edastab oma 
liikmetele talle saabunud info, kuid tagasisidet sellele ei saa. Seevastu enam kui neljandik 
ehk 26% maakondlike kodade ja üleriiklike liitude juhte ei pea info- ja arvamustevahetuse 
korraldamist oma organisat-sioonis oluliseks ja sellega ei tegele. Juhid, kes edastavad info alati ja 
regulaarselt, kuid ei anna tagasisidet, kurdavad liiga tiheda infovoo üle. Nad ei jõua saadud infot 
alati omapoolselt läbi vaadata ega kohandada, vaid lihtsalt saadavad sissetulnud e-mailid oma 
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võrgustikule edasi, teades ette, et seda ei loeta ja/või ei mõisteta, ootamata tagasisidet. Üheks 
probleemiks, mis uuringus välja toodi, on eraisikust liikmete, kellest suurem osa on vanema-
ealised, vähene e-kanalite kasutus. Riigiasutustest ja ka kohalikust omavalitsusest tulnud infot 
peetakse tihti liiga keeruliseks, mille läbitöötamiseks puudub aeg ja õigusalane kompetents. 
EPIKoja poolt tulnud infol on üldjuhul juures lihtne kaaskiri või teemakäsitlus, mis on abiks. 
Võrgustiku huvikaitsetööd aitab paremini korraldada, kui tagada sisemine kahesuunaline info-
liikumine. Selle jaoks oleks uuringu järgi oluline anda selgem kommunikatsioonijuhtimise vastutus 
(nii planeerimise kui ka elluviimise osas) organisatsioonide juhtidele, eelkõige katusorganisat-
sioonide juhtidele. Samuti eeldab parem info- ja arvamuste ventileerimine võrgustikus sisemiste 
infokanalite loomist ja arendamist, sh e-kanalite kasutust. 

6.3. Infoliikumine
Uuringuga hindasime infoliikumist organisatsioonide siseselt kui ka väliselt sh koostööd 
võrgustiku sees huvikaitsetegevuste planeerimisel ja läbiviimisel. 

Puuetega inimeste organisatsioonide suhtlust väliste siht- ja sidusrühmadega iseloo-
mustab reaktiivsus ehk “Vastan, kui pöördutakse”, mis viitab vajadusele seda tööd planeerida 
ning selle alusel juhtida. Mitmetele organisatsioonidele ei ole välise suhtlusvõrgustiku 
ülesehitamine ja arendamine planeeritud töö osa, vaid pigem reaktiivne tegevus, mida püütakse 
korraldada, kui väljaspool organisatsiooni see vajadus nende jaoks tekitatakse.  

Koostööpartneritena näevad maakondlikud kojad eelkõige kohalikku omavalitsust ning üleriiklikud 
liidud riiki, kuid üle viiendiku ehk 22% kodade ja liitude juhtidest ei tee koostööd ei riigi- ega 
kohaliku omavalitsuse asutustega. Valdav enamus vastanutest on koostöös reaktiivsel positsioonil, 
mis viitab oma plaani ja sõnumi puudumisele. Riigiasutustega suhtlemisel näevad võrgustiku 
erinevad lülid, seal hulgas katusorganisatsioonide juhid eelkõige rolli ja kompetentsi EPIKoja 
administratsioonil. Oma organisatsiooni vastutust protsessis täna pigem ei määratleta. 

Vähene omapoolne sõnumi edastus iseloomustab ka suhteid meediaga. Valdav enamus 
jälgib meediat, kuid omapoolset plaani meediasuhete korraldamiseks ei ole teinud. Vähestel 
suurtel puudepõhistel liitudel on teadlik meediatöö, seda eriti koos üleriiklike teavitus-
kampaaniatega. Puuetega inimeste teemade nähtavust meedias peetakse samas viimaste aastate 
jooksul toimunud positiivseks muutuseks. Põhjusena nimetatakse muutust ühiskonnas, EPIKoja 
adminsitratsiooni oskuslikku tööd ning kõneisikuid noorema generatsiooni ühingujuhtide hulgas.

Rahvusvahelist koostööd ei tee ega planeeri suurem osa organisatsioonidest, kuid 44% 
peab seda oluliseks ning omavad suhteid puuetega inimeste organisatsioonidega väljaspool 
Eestit. Rahvusvaheline kommunikatsioon on väga oluline suurtele puudepõhistele liitudele, mis on 
andnud olulist oskusteavet ning liikmed saanud motivatsiooni ja ideid tegutsemiseks.

Valdav enamus maakondlike kodade ja üleriiklike liitude juhte jälgib seadusandluses 
toimuvat, kuid omapoolset aktiivsust teemade juhtimisel on vähe. 28% võrgustiku võtme-
isikutest ei tegele seadusandluse jälgimisega ja õigusloomes ei osale. Takistustena tuuakse välja 
liiga suurt infovoogu, rasket keelt, kuid peamiselt oskuste ja aja puudust. Uuringu järgi näeb 
võrgustik seadusandlusega seotud huvikaitsetöö rolli eelkõige EPIKoja administratsioonil ning 
oma vastutust protsessis pigem ei määra. 

Enamus katusorganisatsionidest (61% EPIKoja liikmesorganisatsioonidest veebipõhise 
uuringu alusel) ei planeeri ega eesmärgista oma organisatsioonis huvikaitsetööd. Eelnevalt 
toodud tulemused infoliikumise kohta näitavad, et huvikaitsevõime kasvuks võrgustikus oleks 
abiks tugevam eesmärgistamine ja planeerimine oluliste valdkondade lõikes, milleks on 1) sise-
mine info- ja arvamuste juhtimine oma organisatsiooni(de) sihtrühmas; 2) koostöö ja kommu-
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nikatsioonijuhtimine väliste siht- ja sidusrühmadega; 3) õigusloome jälgimine ja osalemine, sh 
oleks oluline määrata iga võrgustiku osa vastutus protsessis. 

Kindlasti tuleb uuringu baasil märkida, et võrgustiku arvamuste kogumisel on oluline arvestada ka 
erinevate erivajadustega, mis eeldavad tõlkimisega seotud lisaaega arvamuste kujundamisel. 

Ilma eesmärkideta on raske mõõta tulemust. EPIKoja võrgustiku katusorganisatsioonid ise 
hindasid huvikaitsetööd oma organisatsioonis valdavalt heaks. Sihtrühma uuring täpsustas, et 
hinnang on antud oma taustsüsteemis – tänase kogemuse piires ning peamiselt viidati aja ja 
oskuste puudumisele teemaga tegeleda. Kuna huvikaitse ei ole valdavalt organisatsioonides 
eesmärgistatud, siis on raske objektiivselt hinnata ka saavutatud tulemust ning rahastuse mõju 
selle saavutamisel. Võrgustiku arengule aitaks kaasa rahastuse süsteem, mis soosiks huvikaitse 
tugevamat planeerimist ja eesmärgistamist. 

Nii finants- kui ka sihtrühmauuringu alusel kaardistati puuetega inimeste organisatsioonide fookus-
tegevused, et seeläbi määrata huvikaitse osakaalu esindusorganisatsioonide töös. 

EPIKoja liikmete põhitegevuseks on sihtrühma uuringu alusel koolituste ja arendustegevuste 
läbiviimine (87%), seejärel nõustamine (83%) ning väiksemal määral kohtumised ja koostöö KOV 
ja riigi esindajatega. Süvaintervjuude alusel võib väita, et koolitused ja arendustegevused, mis 
uuringus on välja toodud, on seotud eelkõige oma liikmetele suunatud üritustega. Samas ei ole 
esiviisikus toodud maakondlike kodade ja üleriiklike liitude tegevustes oma liikmete vaba aja 
sisustamist ning huvitegevust, mis huvikaitsetegevusega seotud ei ole. Huvitegevus ja liikmete 
vaba aja veetmine on süvaintervjuude järgi kõige olulisemaks liikmesorganisatsioonide põhi-
tegevuseks. Seega võib väita, et huvikaitsefookus väheneb allorganisatsioonide suunas. 

EPIFondile raporteeritud aruannetes on toodud oluliste tegevustena nii nõustamised, infoüritused, 
meediatöö kui ka suhtlus riigi ja kohaliku omavalitsusega ja osalemine seadusloomes. Organisat-
siooniti on raporteeritud rollide hulk väga suure kõikuvusega, mis justkui viitaks tegevusaktiivsuse 
mahu erinevusele organisatsiooniti. Samuti ei näita sihtrühma uuring nii jõulist tegutsemist meedia 
ja õigusloome vallas, kui seda toovad välja raportid EPIFondile. Sihtrühma uuring täpsustas, et 
tegevuste regulaarses raporteerimises on tekkinud inerts. Raporteerimise kvaliteet on organisat-
siooniti kõikuv, mis vajaks ühtlustamist läbi juhendi. Kuid samuti vajaks tegevuste sisu uusi ideid ja 
kvalitatiivset arengut, mida uus rahastusmudel peaks arvestama.

EPIKoja mitteliikmete tegevused ja osalemine huvikaitses. Võrgustiku kui terviku huvides on 
oluline jälgida vastavaid näitajaid ka mitte EPIKoja liikmesorganisatsioonides, milleks saime infot 
läbi süvaintervjuude. Nende organisatsioonide kaasatus ja aktiivsus EPIKoja infovõrgustikus on 
sisuliselt võrdne liikmetega. 

6.4. EPIFondi rahastuse mõju ning majanduslik 
jätkusuutlikkus
Uuringuga hindasime EPIFondi rahastuse mõju. Organisatsioonide võimet lisaraha kaasata 
majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks ning lisaraha mõju huvikaitsetegevuse fookuse 
hoidmisel.

Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja raha mõju kohta huvikaitsetöös saime 
uuringu jaoks sisendit finantsanalüüsist, mida täpsustas sihtrühma uuring. Tänase rahastamise 
korraldamise hindamise ja ettepanekute jaoks andis täiendavat teadmist teiste riikide ja vald-
kondade rahastamise mudelite analüüs. 
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Rahastamise mahud hasartmängu maksust on püsinud viimased kolm aastat stabiilselt 950 
tuhande euro tasemel ning võrreldes aastaga 2014 on finantseerimine kokku tõusnud kõigest 
5,6% (1,1% aastas) – see on mõnevõrra madalam, kui sama perioodi tarbijahindade kasv, arves-
tusega, et inflatsioon moodustas 1,7% aastas. Tuleb siiski välja tuua, et oluline finantseerimise 
kasv toimus aastal 2014, aastal 2013 oli see tasemel 700 tuhat eurot. EPIFondi kaudu rahajaotuse 
korraldus on teostatud piisavalt madalate kuludega. 

EPIFondi kaudu saadud riigipoolne rahastus moodustab enamike organisatsioonide jaoks 
peamise sissetulekuallika. Lisaraha on võrgustiku kogumahus viimastel aastatel kasvanud, kuid 
samas on kasvutempod organisatsiooniti väga erinevad. Lisaraha kasv ei ole võrgustikus ühtlane, 
vaid selle taga on väike hulk tugevamaid organisatsioone, kelle rahakaasamise võime on olnud 
aastast aastasse edukam. Enamusele organisatsioonidest tagab EPIFondi kaudu laekuv hasart-
mängumaks jätkuvalt kindla finantseerimise, seda eriti üleriiklikel liitudel, olles peamiseks 
finantseerimise allikaks enam kui pooltele. Maakondlikel kodadel on lisaraha osakaal tulubaasis 
suurem, seda eelkõige läbi kohaliku omavalitsuse saadud vahendite. Kuid majandusliku tugevuse 
poolest eristuvad need kojad, mis osutavad riigi ja KOV-teenuseid. Sihtrühma uuring täpsustas, et 
teenuste osakaal moodustab neis organisatsioonides üle 50% kogutulust. Kõige raskem on raha 
kaasamine erasektorist, mis nõuab head välisssuhtlust, nähtavust ning tulemusele orienteeritud 
planeerimist. Suuremad sponsorprojektid on täna vaid üksikutel üleriiklikel puudepõhistel liitudel ja 
EPIKojal. Oluliseks tuluallikaks on liikmemaksud ja omaosalus üritustel, mis on tavaline praktika 
pea kõigis võrgustiku organisatsioonides. 

Sihtrühma uuringu alusel võib väita, et organisatsioonid, mis osutavad teenuseid, ei ole 
ainult majanduslikult tugevamad, vaid aktiivsemad ja teadlikumad partnerid EPIKoja 
võrgustiku huvikaitsetöös. Neil on vahetu kontakt oma sihtrühmaga, osutades teenuseid ning 
huvi olla kursis toimuvaga ja aktiivselt kaasa rääkida. Seega on teenuseid osutavad maakondlikud 
kojad tugevamad koostööpartnerid kohalikule omavalitsusele, sest neil on rohkem kompetentsi ja 
ressurssi huvikaitseks. 

Kodade kulude struktuuris moodustavad personalikulud suurema osa kui liitudel – seega on 
maakondlikel kodadel suurem inflatsioonisurve kuludele. Samas on täna üleriiklikel puudepõhistel 
liitudel vähem palgalist tööjõudu (või pigem puudub), mis võib omakorda pärssida lisaraha 
kaasamise võimet ehk nõrgemad organisatsioonid jäävadki nõrgemaks.  

EPIFondi rahakasutus on seotud peamiste tegevuskuludega. Peale personalikulude on 
rahastusega kaetud ruumide rent, sideteenused ning traditsioonilised organisatsioonisiseseid 
üritused, mille kohta andis täpsema sisendi sihtrühma uuring. EPIFondi poolt kaetud kulud on 
organisatsiooniti aastast aastasse pea muutumatud ning nende aluseks on pikaajalised lepingud, 
mis annab võimaluse pikemaks planeerimiseks, eelarvestamiseks. 

Finantsanalüüsiga uuriti EPIFondi rahastuse mõju huvikaitsetegevustele võrgustikus. Selle 
aluseks olid organisatsioonide poolt EPIFondile esitatud aruanded, kus on märgitud teostatud 
huvikaitse tegevused, aruandluses nimetusega rollid. Aruandes esitatavad rollid on (ainukesed) 
organisatsioonide sisulist tegevust kvantitatiivselt mõõtvad näitajad ning nende kaudu on võimalik 
objektiivselt mõõta organisatsioonide tegevust. Finantsanalüüsiga uuriti rollide ja raha seost, et 
näha, kas see toetab hüpoteesi, et suurem rahastuse maht tähendab ka organisatsiooni aktiiv-
semat tegutsemist. Täna esitatavate aruannete põhjal ei ole näha seost raha mahu ja tegevus-
aktiivsuse vahel. EPIKoja maakondlikel kodadel kui ka üleriiklikel liitudel on elastsuskoefitsient 
negatiivne ehk kuigi raha hulk kasvas, siis aruandluses toodud rollide ehk tegevuste maht pigem 
vähenes või vastupidi. Seega finantsanalüüs ei näidanud raha mahu suurenemisel suuremat 
organisatsioonide huvikaitse mõju. Huvikaitsetegevuse aktiivsuse, tegevuste sisu ning 
raporteerimise tausta aitas paremini avada ja hinnata sihtrühma uuringu osa, mis täpsustas, et 
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aruannete täitmisel on palju vormitäidet ning kvaliteet ebaühtlane, mistõttu ei saa ainult 
finantsanalüüsi alusel raha mõju hinnata. Mõju hindamiseks ja edasiseks võrgustiku arenguks 
ei piisa sihtrühma uuringu alusel vaid aruandluse kvaliteedi parendamisest, vaid uusi ideid ja 
tõhusamat planeerimist vajaksid tegevused ka sisus. Sihtrühma uuring aitas kinnitada, et 
EPIFondi kaudu saadud stabiilse rahastuse toel on üles ehitatud puuetega inimeste organisat-
sioonide võrgustik, mis on aastatega aidanud tõsta avalikkuse teadlikkust ning arendada sotsiaal- 
ning meditsiiniteenuseid. Seda võib pidada oluliseks huvikaitse mõjuks ühiskonnas. Mõju jätkuv 
kasv vajab aga sisemisi muutusi organisatsioonide töös, mida toetaks uuendatud rahasta-
mise mudel. 

Kehtiv EPIFondi rahastamismudel põhineb täielikult kvantitatiivsetel, mõõdetavatel kriteeriumitel. 
Neist kõige suurema kaaluga on raha jagamisel kaks eeldatavalt võrgustiku arengut tagavat 
näitajat: liikmesorganisatsioonide- ja liikmeskonna arv. Samas tagatakse ka finantseerimise 
baasnivoo, seda eelkõige baastaseme summade eraldamisega ning motiveeritakse jaotus-
mehhanismiga organisatsioone kaasama lisarahastust. Finantsanalüüs näitas, et enamus 
organisatsioonide jaoks on EPIFondi rahastus jätkuvalt peamine sissetuleku allikas, lisaraha 
kaasamine on õnnestunud väiksemal osal. Samuti ei ole suurenenud liikmeskond. Täpsemalt uuriti 
liikmeskonna kasvu, lisaraha kaasamise ning organisatsioonide huvikaitse võimekuse kohta 
sihtrühma uuringus. Uuring näitas, et olemasolevad näitajad, mida rahastus toetab: liikmete- ja 
liikmesorganisatsioonide arv vajab uuendatud mõõdikuid, mis aitaks suurendada kaasatust siht-
rühmas ning jätkuvalt vajavad organisatsioonid tuge lisaraha kaasamisel. Mõlema näitaja 
suurendamiseks on tarvis läbi rahastuse tõsta huvikaitse planeerimist ja koostööd võrgus-
tikus.  

Teiste mudelite analüüsi käigus saime tuge ettepanekuks suurendada puuetega inimeste 
võrgustiku rahastusmudelis baasosa, mille aluseks on pikemaajalised plaanid, mis oma-
korda eeldavad katusorganisatsiooni poolt eelnevat koostööd ja kooskõlastamist allorganisat-
sioonidega. Sarnane süsteem on täna kasutusel Soomes, plaanide alusel tegevustoetuse 
eraldamine on toimiv praktika Rootsis. Pikemaajaliste toetuste ettepanekule andis tuge Sloveenia 
mudeli analüüs. Lisaks aitas teiste riikide mudelite analüüs leida võimalused uuteks kvantitatiiv-
seteks kriteeriumiteks, mis annaksid tõuke võrgustiku tegevuste sisulisele arengule, kuid ei eelda 
kvalitatiivsetele mõõdikutele omast administratiivkulude kasvu. 

6.5. Võrgustiku koostöö ja rollijaotus huvikaitse 
planeerimisel ja teostamisel
Uuringuga kaardistasime võrgustikusisese koostöö ja rollijaotuse huvikaitsetöö planeerimisel, 
eelarvestamisel ja elluviimisel. 

Võrgustiku koostöö osas andis laiapõhjalise sisendi sihtrühma uuring. Huvikaitsetöö kompetentsi 
ja rolli nähakse paljuski  EPIKoja administratsioonil, mille tööd hinnatakse. Üleriiklike liitude ja 
maakondlike kodade ning nende liikmesorganisatsionide roll arvamuste kujundamise protsessis 
on pigem reaktiivne “Kui küsitakse, siis vastan”. 1/3 EPIKoja liikmesorganisatsioonidest märkis 
veebipõhises uuringus, et annab aktiivselt tagasisidet ja ventileerib infot- ja arvamusi oma 
liikmeskonnas. Huvikaitsetöö korraldamisel oleks abiks läbimõeldud planeerimine. 

Sageli nähakse huvikaitset kui EPIKoja administratsiooni tööd, eeldades, et just seal on  
kompetents ja eeldatavalt ka ressurss, mida liikmetel või liikmesorganisatsioonidel nende enda 
hinnangu kohaselt napib. Kuid oma organisatsiooni vastutust võrgustiku huvikaitsetegevuste 
protsessis tervikuna ei osata määrata. Katusorganisatsioonide ehk maakondlike kodade ja üle-
riiklike liitude selgem vastutus võrgustiku huvikaitseprotsessides, infoliikumises ja oma allorgani-
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satsioonide sihtrühma kaasatuse korraldamises oleks üks suund, mida rahastuse korraldamisel 
arvestada. 

Allorganisatsiooni huvikaitseliini hoidja roll on uuringu alusel täna eelkõige puudepõhisel üleriiklikul 
liidul ning vähem maakondlikul kojal. Kui kaob või nõrgeneb puudepõhine katusorganisatsioon, 
siis muutub nõrgemaks ka allorganisatsiooni huvikaitsevõime, olles organisatsioonina jätkuvalt 
elujõuline. Huvikaitse asendub sellisel juhul pigem sotsiaalse suhtlemise ja huvitegevusega, mis 
vähendab esindusorganisatsiooni rolli võrgustikus. 

37% organisatsioonidest (EPIKoja liikmetest veebipõhise uuringu alusel) ei tee koostööd teiste 
puuetega inimeste organisatsioonidega. Regulaarsed koostöösuhted on vaid 15% võrgustiku 
katusorganisatsioonidest. Praktikas levinud suhtluse viis on “Vahel, kui satun kokku”, mida märkis 
35% vastanutest veebipõhises uuringus. Koostööd ja rollijaotust võrgustikus aitaks samuti 
paremini korraldada huvikaitsetöö planeerimine ning suurem regulaarsete suhtluskanalite- ja 
formaatide kasutus. 

EPIKoda kaasab regulaarselt oma infovälja organisatsioone, mis ei ole liikmed. Süvaintervjuude 
valimis osalesid nii EPIKoja liikmed kui ka mitteliikmed ning saadud sisendi alusel võib väita, et 
mitteliikmete informeeritus ja aktiivsus ei ole nõrgem kui liikmetel. Samuti ei ole madalam nende 
organisatsioonide huvikaitsevõime. Kuna nende peamine funktsioon on teenuste osutamine, siis 
on nende huvitatus, mis keskkonnas toimub, ja kontakt sihtrühmaga, pigem tugev. 

6.6. Võtmekohad arenguks
Uringu järgi on peamised tegurid, mis takistavad võrgustiku huvikaitsevõime kasvu: 

• eesmärkide ja plaanide puudumine nii tegevjuhtimises kui ka huvikaitsetegevustes;

• sageli puudub organisatsioonis inimene, kes oskab ja saab tööajal huvikaitsega tegeleda;

• kommunikatsioonis ja koostöös on vähem omaalgatuslikkust. Seda nii koostöös võrgustiku 
siseste- kui ka väliste partnerite ning mitmete sidusrühmadega nagu meedia, riigi- ja KOV- 
asutused;

• uute liikmete värbamisel on kasutused eelkõige oma sisekanalid, sh üritused;

• katusorganisatsioonide maatriksjuhtimine eeldab selget rollijaotust võrgustikus. Eraisikust liikmel 
on  mitu organisatsiooni, mis tema huvikaitsega tegeleb: organisatsioon, kuhu ta kuulub, see 
organisatsioon kuulub omakorda ühe või kahe katusorganisatsiooni alla nagu üleriiklik puude-
põhine liit ja/või maakondlik koda, mis on omakorda EPIKoja liige. Võrgustiku iga 
liikmesorganisatsioon oma rolli huvikaitseprotsessis ei määratle; 

• vähene nähtavus internetis.

 
Ettepanekud võrgustiku arenguks: 

Peamiselt 90 aastatel ülesehitatud võrgustik vajab tuge edasiseks arenguks, mis arvestaks 
infoühiskonna muutustega. Tehnoloogia areng on muutnud inimeste infotarbimist ja mõjutab kõiki 
organisatsioone, mitte ainult puuetega inimeste ühinguid. Riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt on 
järjest suurem ootus, et võrgustik oleks valmis kaasa rääkima nii seadusloome kujundamisel 
üleriiklikul tasandil kui ka haldusreformi käigus läbi viidava kohaliku omavalitsuse jõustamisel 
sotsiaalhoolekande teenuste pakkumises. 
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Muutused ühiskonnas eeldavad esindusorganisarsioonide sisest valmidust arendustegevusteks, 
mis toetaks mõju kasvu tulevikus. Seega on uuringu alusel oluline anda läbi rahastamise täiendav 
impulss kolmes olulises liinis: 1) kaasatuse kasv sihtrühmas, mis aitaks väheneva ja vananeva 
liikmeskonnaga võrgustiku mõju hoida, kuid eelkõige kasvatada; 2) võrgustikusisene koostöö 
suurendamine, 3) huvikaitse planeerimine.    

 
Võrgustiku arengule aitaks kaasa rahastamise süsteem, mis:

• motiveerib organisatsioone oma tegevusi, sh huvikaitsetegevusi pikemalt planeerima.

• olema suhetes omapoolselt vedav, tegema omavahel suuremat koostööd. 

• tegutsema ja olema nähtav internetikeskkonnas, mis aitab suurendada tegevuste mõju ning 
jõuda pealekasvava generatsioonini. 

• oleks jätkuvalt väikese administratiivkuluga hallatav. 
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7. Ettepanekud
Lähtekohad ettepanekuteks:

Eeltoodud analüüsi alusel oleks võrgustiku arengu ja huvikaitsetöö suurendamise eesmärgil 
oluline EPIFondi rahastuse korraldamise kujundamisel arvestada suundadega, mis soosiks 
eelkõige: 

• pikemajalist planeerimist;

• organisatsioonide tegevuste kvalitatiivset arengut (kriteeriumites: tegevuste sisukus ja suurem 
mõju sihtrühmas. Samuti omapoolne initsiatiivikus partnersuhetes ja kommunikatsioonis. 
Nähtavus internetis ja e-kanalite kasutus);

• võrgustiku koostööd;

• oleks jätkuvalt lihtne ja väikese kuluga hallatav.

Kõige suurema efekti eeltoodud punktide arenguks annaks uuringu alusel see, kui ehitada toimiv 
infoliikumise süsteem kõikide võrgustiku lülide vahel kuni eraisikutest liikmeteni välja, sh kaasata 
läbi internetikeskkonna sihtrühma liikmeid laiemalt. Teha seda võimalikult suure võrgustikusisese 
koostööna, mitte iga üksik organisatsioon omaette. Seda protsessi peaksid juhtima, kas maakond-
likud kojad, olles nii-öelda piirkonnajuhid ja vastutades oma võrgustiku huvikaitse ja kasvu eest. 
Või üleriiklikud liidud, kes valdkonnajuhina on vastutavad oma võrgustiku huvikaitse ja kasvu eest. 
Kuna tegu on n-ö maatriksjuhtimisega, siis sellisel juhul on tavaks, et viimane otsustusõigus jääb 
materiaalse vastutusega juhtimisliinile, tänase süsteemi järgi on selleks maakondlik koda. Samas 
peab arvestama, et tegu on mittetulundusühingutega ja juhtivaid rolle saab delegeerida ainult läbi 
kokkulepete ja mõjutada läbi rahajaotuse. 

7.1. Ettepanekud võrgustiku ja rahastamise süsteemi 
arendamiseks

7.1.1. Baasrahastus ja huvikaitsetöö planeerimine

EPIFondi kogurahastuse määramisel ning jaotusel tegevustoetuse baasrahastuse aluseks võiks 
olla EPIKoja liikmete (üleriiklike liitude ja maakondlike kodade) pikem tegevusplaan, mille oluline 
osa on huvikaitsetöö planeerimine. Üleminek poolaasta ja kvartalipõhise rahastamise ja aruand-
luse mudelilt pikemaajalisele koostööpartnerlusele riigiga. 

• 3-4aastane strateegia ning aastased eesmärgistatud tegevusplaanid. Aruandluse samm 1x 
aastas.  

• Plaan peaks sisaldama või konsolideerima kogu oma piirkondliku või valdkondliku võrgustiku 
plaane.

Plaanil on omad kriteeriumid, mis peaksid olema täidetud. 

Plaanis peab olema eesmärgistatud oma piirkonna või valdkonna huvikaitse strateegiline 
fookus kolmeks-neljaks aastaks, mis peab olema selgelt edasiviidud ka oma võrgustiku all-
organisatsioonide plaanides ning kinnitatud üldkoosolekul. 
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Huvikaitsetöö fookus peaks olema kirjeldatud neljas kriteeriumis: 1) osalemine õigusloomes, 
2) kommunikatsioon sidusrühmadega ja 3) info- ja arvamuste kujundamine oma võrgustikus. 

Samuti peaks katusorganisatsiooni plaan sisaldama oma allorganisatsioonide eesmärke ja 
olulisi tegevussuundi, leides võimalikult palju koostöökohti. Plaanis peaks olema ees-
märgistatud nähtavus sihtrühmas, sh nähtavus internetikeskkonnas ja töö noortega. Plaanis peaks 
olema eesmärgistatud võrgustikusisene koostöö, sh töö oma allorganisatsioonidega. 

Vajadusel võib olla plaani tegemise tarvis oluline luua selge juhend, mis abistab ning ühtlustab 
täitmist. 

Toetus uuringust: Täna on huvikaitsetöö pigem eesmärgistamata ja planeerimata ning toimub 
reaktiivselt, mida soosib projektipõhine rahastamine. Organisatsioonide EPIFondi toetuse eest 
rahastatavad kululiigid on aastast aastasse samad, kulude aluseks on pikemaajalised 
lepingud. Pikemaajalised plaanid on aluseks analüüsitud teiste riikide rajastusmudelite praktikates. 

 
7.1.2. Baasrahastus ja huvikaitseprofiiliga töökoht

Tegevustoetuse baasrahastuses tuleks kaaluda EPIKoja liikmetele sihtotstarbeliselt 
palgalise töökoha tagamise tuge. Seda lisarahastusena või olemasoleva jaotuse ümber-
korraldusena.

Huvikaitset teha saab ainult inimene, ei piisa ainult ruumidest ja telekommunikatsiooni teenusest. 
Riigi vajadus on järjest kasvav kaasarääkimine ja professionaalsus, mida tänane võrgustik, kus 
palgaline töötaja on vaid pooltel üleriiklikel liitudel, enamusel maakondlikel kodadel, allorgani-
satsioonide töö on 100% vabatahtlik, ei suuda tagada. Maakondlike kodade ja üleriiklike liitude 
suurem rolli võtmine oma võrgustiku kasvu eest eeldab argipäeval tööd tegevat inimest, kes 
tunneb sihtrühma ning omaks soovitavalt ka muid olulisi oskusi. 

Siin on kolm kalkulatsiooni, kuidas töökoha tagamine võiks mõjutada baasrahastust: 

a) võimalusel kaaluda rahastuse tõstmist antud summas nii liitudele kui ka kodadele. Finants-
analüüsi alusel oleks täiendav kulu 0,25 töökoha tagamiseks (või lisamahuks) kõikidele 
EPIKoja liikmesorganisatsioonidele 116 789 eurot aastas;

b) lisada sihtotstarbeline palgakulu vaid puudepõhistele liitudele, kuna liidud on sihtrühma uuringu 
järgi täna vähem mehitatud ning suurema kaaluga huvikaitseliini sõnastamisel. Finantsuuringu 
alusel oleks täiendav rahaline maht liitudele 0,25 töökoha lisamisel 75 446 eurot (maksudega);

c) leida võimalus töökohtade loomiseks olemasoleva toetuse ümberjagamisel, näiteks vähendada 
läbi kodade edasi jaotatavat summat liikmesorganisatsioonidele ning tagada seeläbi eest-
vedaja katusorganisatsioonides või ainult liidus. 

Eelistatud ettepanek on b, mis vastab planeeritud eelarvele (kogusummas 75 446 eur aastas, 0,25 
töökohta kõikidele puudepõhistele liitudele) ja kataks uuringust tuleneva vajaduse.

Toetus uuringust: analüüs näitab, et tugevamad organisatsioonid on need, kus on palgaline 
eestvedaja. Finantsuuring toob välja, et kõigil EPIKoja liikmetel, eelkõige üleriiklikel liitudel ei ole 
palgalist töötajat ning töötasud on alla miinimumi. Uuringu järgi on mitme organisatsiooni areng 
jäänud toppama ja head ideed ning pikk kogemus ei leia väljundit, kuna puudub igapäevane 
eestvedaja. Puudepõhiste liitude roll liikmeorganisatsioonide huvikaitseliinis on olulisemal kohal.  
Finantsanalüüsi alusel oleks 0,25 töökoha sihtotstarbelise summa lisamine eelarvele vastav. 
Ametikoha loomine iga üleriikliku liidu juures aitaks vedada allorganisatsioonide võrgustikku läbi 
parema planeerimise ja koostöö. 
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LISATÖÖKOHTADE KULUD

Allikas: finantsuuringu alusel tänased töötasud maakondlikes kodades ja puudepõhistes liitudes. Tabelis 
toodud töökohtade maksumused sisaldavad kõiki nõutud makse. Palgatase kuus: brutopalk kuus. 

 
7.1.3. Raha edasijagamine läbi üleriiklike katusorganisatsioonide

Kaaluda võimalust korraldada raha edasi jagamine läbi üleriiklike puudepõhiste katusorganisat-
sioonide ehk liitude, mitte maakondlike. Eesmärgiga konsolideerida sarnased organisatsioonid 
üleriikliku puudepõhise liidu alla ning tagada tugevam huvikaitseliin. Teatud osa organisatsioone ei 
ole organiseerunud üleriikliku puudepõhise katuse alla, mille mõju on kaalutud läbi rahastusmudeli 
stsenaariumi kirjelduses. 

Toetus uuringust: Huvikaitseliini hoidja on sihtrühma uuringu järgi pigem üleriiklik puudepõhine 
liit. Kui kaob või nõrgeneb üleriiklik liit, siis väheneb maakonnapõhise liikmesorganisatsiooni huvi-
kaitsevõime, kuigi organisatsioon võib olla jätkuvalt tugev. Teiste riikide praktikast on Leedu näide, 
kus hiljuti kaotati üldse edasijagamine eesmärgiga vähendada raha killustumist, kuid muutuse 
efekti kohta on vara veel hinnangut anda. Küll aga näitasid mitmed Põhjamaade riikide mudelid 
suunda toetada võrgustikusisest koostööd katusorganisatsiooni ja allorganisatsioonide vahel 
planeerimise faasist alates. Üheks hoovaks on katusorganisatsiooni, olgu see siis liit või koda, roll 
jagada raha edasi oma allorganisatsioonidele ning seeläbi tagada võrgustiku kui terviku areng. 

 
7.1.4. Muutused jaoutusel liikmete arvu kriteeriumis

KONTAKTARV ORGANISATSIOONIDE TEGEVUSE TULEMUSENA

Muuta osaliselt liikmete arvu kriteerium näitajaga, mis mõõdab organisatsiooni tegevuste 
mõju sihtrühmas (kvantitatiivsed mõõdikud sotsiaalmeedias, ürituste külastatavuses). 

Pea 20% moodustaks kaasatuse määr, millest pool võiks moodustada inimeste füüsiline kaasatus 
läbi ürituste ja üks ühele nõustamiste, avalike esinemiste; teine pool sotsiaalmeedias kaasatus. 
Erinevad era- ja avaliku sektori ettevõtted kasutavad kaasatuse määra eesmärgistamisel ja 
arvutamisel järgmist valemit: Kaasatuse määr = (kaasatud isikud ehk kõik reageeringud arvuna või 
sisu näinud inimeste arv ehk jälgijate arv) x 100 = %, mida võrreldakse mudelis organisatsioonide 
vahel. Facebooki keskkond arvutab automaatselt kaasatuse määra postituse kohta, andes 
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Kõikidele organisatsioonidele luuakse töökohti juured

Koormus
töökohta 1 0,5 0,25

Palgatase  
(€/kuus)

Liidud 301 784 150 892 75 446 591

Kojad 165 364 82 682 41 341 648

Kulu KOKKU 467 148 233 574 116 787

Nendel, kellel täna palgalist töökohta ei ole

Koormus 1 0,5 0,25

Liidud KOKKU 122 600 61 300 30 650 591



statistika ette. Kaasatuse määra arvutamise juhend on lisatud lisasse. (Vt Lisa 1. Juhend kaasa-
tuse määra statistika kogumiseks ja arvutamiseks).

Organisatsioonid saavad võrrelda tulemust eelmise aasta sama perioodiga, välistades aasta-
sisese volatiivsuse. Võrdluses tekib kasv või langus, ootus on kasvule. 

ERAISIKUST LIIKMETE ARV KATUSORGANISATSIOONI VÕRGUSTIKUS

Jätta välja organisatsioonide arvu mõõdik, jättes vastavaks näitajaks ainult eraisikutest liikmete arv 
katusorganisatsiooni organisatsoonide võrgustikus kokku. 

Tänases süsteemis on oluliseks rahajaotuse mõõdikuks liikmesorganisatsioonide arv ja eraisikust 
liikmete arv. Muuta see võrgustiku eraisikutest liikmete arvuks ning sihtrühma kaasatuse mõõdi-
kuteks, mis suunaks leidma uusi kontakte väljaspool olemasolevat liikmeskonda. 

Liikmesorganisatsioonide arv on vähemoluline mõju arvestamisel sihtrühmas, pigem on oluline 
eraisikutest liikmete koguarv, mis näitab kaasatust sihtrühmas.

Toodud muudatustega saame eristada inertse vormitäite sisukatest ja tulemuslikest tegevustest, 
motiveerides sisulist arengut ja uusi ideid. Sisulised mõõdikud võivad panna liikuma järelkasvu 
juhtimises. Mõõdikud aitaksid juhtida huvikaitsetegevust, täpsemalt analüüsida ja hinnata mõju.

Tugi uuringust: Finantsuuringu alusel on raha ja rollide suhe juhusliku loomuga, põhjuseks 
aruannete kvaliteet täitmisel. Sihtrühma uuring: tegevuste kvaliteet ja mõju ei eristu, väike 
motivatsioon arenguks. Täna üks suuremaid probleeme on võrgustiku liikmeskonna vähenemine 
ja vananemine, kuid uued mõõdikud annaksid impulsi sihtrühma laiendamisele ja kaasatuse 
suurendamisele. Kindlasti on Facebookis kaasatuse määra arvestamine uus teema ja vajab selget 
juhendit ning kompetentside kasvu juhtimisel.  

7.1.5. Lisaraha kaasamise mõõdik mudelis

Lisaraha kriteerium on mudelis jätkuvalt oluline, seda fookusega toetada lisarahastuse leidmist 
üleriiklikel liitudel. 

Uuring: olemasoleva analüüsi alusel ei peaks takistama KOV ja riigi teenuste osutamise seotud 
tegevusi tulubaasis, sest uuringu järgi ei ole nende organisatsioonide huvikaitsefookus nõrgem, 
pigem vastupidi.  Samuti on teenuseid osutavatel kodadel mitmekesisem tulubaas, nad on edukalt 
taotlenud rahasid erinevatest fondidest. Mõõdikutes peaks tähelepanu hoidma rahastusallikate 
mitmekesisusel, mis tagab organisatsiooni jätkusuutlikkuse ning vältima liigset sõltumist vaid ühest 
tuluallikast. Mõõdikud võiksid toetada eraettevõtlusega koostööd. Sponsorraha kaasamine ja 
sidusus erasektoriga on täna nõrk, mis on eelkõige üleriiklike liitude eesmärgiks.

 
7.1.6. Muudatused aruandluse vormides

Muuta aruandluse vorme: aruandluse vormid muuta vastavalt uutele mõõdikutele, sh vormid 
kaasajastada ja digitaliseerida: võimalusel muuta eeltäidetavaks ja internetipõhiseks. Aruandluse 
vormid toimiksid huvikaitse eesmärkide saavutamisel juhtimisvahendina ning tagaksid 
mõjuanalüüsi tarvis andmestiku tulevikus. 

Koostada samadel põhimõtetel taotluse ja aruandluse vormid ka liikmesorganisatsioonidele, mis 
tagaks rahajuhtimise, mõjuhindamise ja läbipaistvuse kuni lõppkasutajani välja. 

Taotluste ja aruandluse kvaliteeti aitaks ühtlustada juhend täitmiseks.
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KOKKUVÕTE

Oluline on kokkuvõttena märkida, et kuskil on mõistlik piir professionaalsete juhtimisoskuste ja 
huvikaitsekompetentside kasvatamisel võrgustikus, mis nõuab ressurssi. Tegemist on kolmanda 
sektori organisatsioonide võrgustikuga, kus suurem osa tegutseb vabatahtlikkuse alusel ning 
maksimaalset tulemusele orienteeritust on raske saavutada. Kõige olulisem on aidata võrgustikul 
hoida ja saavutada kontakt sihtrühma liikmetega, inimestega, ning suuta ventileerida infot ja 
arvamusi. See toetab huvikaitsealast tööd kõige enam. Samuti on oluline eesmärgistada 
tulevikuplaanid ja anda impulss, mis suunaks võrgustikku koostöös leidma uusi viise, et 
suurendada oma rolli sihtrühmas. Muudatused vajavad aega kommunikatsiooniks, kompetentside 
kasvu ning vajadusel üleminekuks aega. 

7.2. Rahastusmudelid
Vastavalt uuringu alusel tehtud ettepanekutele oleme välja töötanud rahastusmudeli koos kolme 
erineva stsenaariumiga. Rahastusmudeli arenduse ettepanekutes on jätkuvalt hoitud kolme olulist 
suunda: baasrahastus, lisaraha kaasamise võime ja liikmeskonna suurus. Olulise muudatusena 
on suurendatud baasraha osakaalu, mis toetab riigi strateegilise partnerluse suunda ning organi-
satsioonide huvikaitsetöö planeerimist ja vähendab bürokraatiat. Jätkuvalt toetab mudel organi-
satsioonide lisaraha kaasamist, mis tagab majandusliku jätkusuutlikkuse. Mudelist on välja jäetud 
liikmesorganisatsioonide mõõdik ning eraisikust liikmete arvule on täiendavalt juurde toodud 
kriteeriumid, mis lihtsate, kvantitatiivsete mõõdikutega aitaksid kasvatada kontaktide arvu 
suhtluses sihtrühmaga sh. läbi sotsiaalmeedia kanalite.

7.2.1. Mudeli osakaalud ja mõõdikud

1. Baasraha

Tõstetud on baasraha osakaalu eesmärgiga tagada huvikaitse eesmärgistamine, planeerimine ja 
elluviimine.

Mõõdik: üldkoosoleku otsusega kinnitatud huvikaitsefookus ja plaanid: 

• kinnitatud huvikaitsefookus;

• kinnitatud kolme aasta strateegia fookuse elluviimiseks;

• aastane tegevuskava ja eelarve huvikaitsefookuse elluviimiseks;

• üleriiklikel liitudel peab olema täidetud sihtotstarbeline 0,25 töökohta huvikaitsetöö 
planeerimiseks ja elluviimiseks ametijuhendi alusel. Mudeli eelarvestamisel on kasutatud 
finantsanalüüsi andmeid organisatsioonide palgakulu kohta. 

Plaanil on omad kriteeriumid, mis peaksid olema täidetud. 

Plaanis peab olema eesmärgistatud oma piirkonna või valdkonna huvikaitse strateegiline fookus 
kolmeks-neljaks aastaks, mis peab olema kinnitatud üldkoosolekul ning kajastuma 
allorganisatsioonide plaanides. 

Huvikaitsetöö fookus peaks olema tegevusplaanis kirjeldatud 3 liini tegevustikuna: 1) osalemine 
õigusloomes, 2) kommunikatsioon sidusrühmadega, 3) info- ja arvamuste kujundamine oma 
võrgustikus. 
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Samuti peaks katusorganisatsiooni plaan sisaldama oma allorganisatsioonide eesmärke, olulisi 
tegevussuundi ning suuremaid ühisprojekte, mis aitavad kokkulepitud huvikaitsefookust ellu viia. 

2. Lisaraha kaasamine

Mõõdik: jätta samaks võrreldes käesoleva mudeliga.

Rahajaotuse arvutamisel kasutatada logaritmarvutust, mis tagab andmete võrreldavuse.

3. Sihtrühma kaasatus läbi kolme komponendi:

1) eraisikust liikmed katusorganisatsiooni võrgustikus (kaotada organisatsioonide arvu 
mõõdik). Rahajaotusel kasutada juurde logaritmarvutust, mis vähendab äärmuste mõju, 
muutes jaotusskaala kitsamaks.

2) kaasatuse määr sotsiaalmeedias (näitaja, mis aitab mõõta tegutsemise edukust 
sotsiaalmeediakanalis Facebook, taandades sihtrühma suuruse erinevused) Kaasatuse määra 
arvutamisel kasutatakse Facebooki poolt genereeritud statistikat, mida saab kasutada 
aruandluses.

Mõõdik ehk kaasatuse määra arvutamise valem on: Kaasatuse määr = (kaasatud isikud ehk 
kõik reageeringud arvuna / sisu näinud inimeste arv ehk jälgijate arv) x 100 = %, mida võrreldakse 
mudelis organisatsioonide vahel. Facebook annab juba väljaarvutatud kaasatuse määra arvutuse 
postituste kaupa. (Vt Lisa 1).

Kaasatuse määra puhul ei ole logaritmarvutus vajalik, kuna valem tagab näitajate võrrelda-
vuse olenemata sihtrühma arvulisest suurusest.

Kaasatuse määra järgi raha jaotusel on kaks võimalust: 1) määrata künnis turu keskmisega 
ehk näiteks soovituslik kaasatuse määr 1,5% või üle. Alla selle tulemus ei kvalifi tseeru ning 
jaotuses ei osale, 2) jaotus toimub kõigi andmed esitanud organisatsioonide vahel, olenemata 
kaasatuse määra tulemusest. 

Üleminekuperioodil võib olla kriteeriumiks organisatsioonilehe olemasolu Facebooki kanalis, mis 
aitab organisatsioonidel teemasse sisse elada ja oskusi arendada, järgneval aastal võib alustada 
kaasatuse määra mõõdiku rakendamist, mis oma olemuselt on lihtne arvutus Facebooki 
keskkonna poolt juba ette antud statistika alusel. 

3) kontaktide arv, mille aluseks on üks ühele nõustamiste kontaktilogi, üritustel osalejate 
nimekirjad, avalikel või muudel organisatsiooni välistel üritustel, kus ollakse esineja rollis, 
registreerunute ehk publiku arv. Kontaktiarvu ühtlustamiseks soovitame kasutatada raha-
jaotusel logaritmarvutust.

7.2.2. Stsenaarium 1 - baasmudel 

Rahastusmudeli aluseks on samad proportsioonid maakondlike kodade ja üleriiklike liitude 
vahel, mis on täna kehtivas mudelis. (Vt lisa 6.2.).

Põhirõhk on baasrahal ning sihtrühma kaasatusel tervikuna kolme kriteeriumi alusel. Baasraha 
osakaalu kasv toetab väiksemate organisatsioonide tugevnemist. Vastavalt uuringule on organi-
satsioonide tase väga erinev ning ühtlustumine oleks positiivne suund. Samas on suurema 
liikmete arvuga organisatsioonidel suuremad kulud, mida see mudel arvestab vähem, võrreldes 
stsenaarium 3 tooduga. Raha edasijagamine on jätkuvalt jäetud selle mudeli puhul maakondlikele 
kodadele, mis ei toeta võrgustiku konsolideerumist, kuid on täna sisse töötatud praktika. 
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7.2.3. Stsenaarium 2 - baasmudeli täiendus: edasijagamine liitude kaudu

Baasmudeli täienduse kohaselt toimub raha edasijagamine läbi üleriikliku puudepõhise 
liidu. (Vt lisa 6.3.).

Rahastusmudeli modifikatsiooni aluseks on raha edasijaotamise korraldamine läbi puudepõhise 
üleriikliku liidu. 

Osa maakondlikke organisatsioone ei kuulu ühegi üleriikliku liidu alla, mis võib tuua kaasa oodatud 
võrgustiku konsolideerumise. Kodadel oli 2018. aastal EPIFondi raportite järgi 233 allorgani-
satsiooni, liitudel 178 – vahe on 55 organisatsiooni üle Eesti, mis moodustab  23% kodade liikmes-
organisatsioonidest, mis peaksid konsolideeruma või leidma üleriikliku valdkonnapõhise katus-
organisatsiooni.

Liikmesorganisatsioonide tegevuse kohta ei ole alati võimalik internetist täpsemat infot leida, kuid 
olemasoleva teadmise alusel võib üleriikliku katusorganisatsiooni kuuluvuseta kohalikud organisat-
sioonid jaotada neljaks:

1) teenuseosutajad, tugikeskused ja päevakeskused (mis jagunevad samuti füüsilise või 
psüühilise erivajadusega teenusteks);

2) kohalikud südameseltsid ja -ühingud ja/või psüühilise erivajadusega sihtrühma organisat-
sioonid, millel ei ole täna üleriiklikku katusorganisatsiooni, kuid mis võiks läbi koostöö selleni 
viia;

3) kohaliku asumi põhised puudeülesed organisatsioonid, mille identiteet on tihedalt seotud 
kohaliku piirkonnaga, olles osa külaseltside liikumisest. Tihti peale on organisatsioonide nimes 
kasutatud “Invaühing”, mis viitab liikumispuudele ning annab võimaluse konsolideerumiseks 
läbi vastava üleriikliku liidu, kuid oma sisult on kohaliku kogukonna identiteet ja sidusus nende 
organisatsioonide jaoks täna olulisem;

4) puudepõhised ja ka puudeülesed lastevanemate organisatsioonid, millel võiks olla võimalus 
leida koostöökoht vastava puudepõhise üleriikliku liiduga.

Võimalik konsolideerumine vajab etteteatamise aega, tugevat kommunikatsiooni ning võrgustiku 
poolset juhtimist ning suunamist. 

7.2.4. Stsenaarium 3 - baasmudeli täiendus: liikmesarv

Baasmudeli täiendus, kus liikmesarvul on suurem osakaal. (Vt lisa 6.4.).

Rahastusmudelis on liikmesarvu kriteerium tõstetud olulisemaks võrreldes baasraha kriteeriumiga, 
mis tagab suurematele organisatsioonidele suurema rahastuse, kuna neil on enam liikmeid ja 
seega suuremad kulud. Jätkuvalt on kasvatatud baasraha osakaalu ning juurde toodud teised 
sihtrühma kaasatusega seotud kriteeriumid. Antud mudeli puhul on jäetud edasi jagamine maa-
kondlikele kodadele, kuid  mudelit annab kombineerida ka stsenaarium 2 toodud mudeliga, kus 
rahajaotuse roll on üleriiklikel liitudel.  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8. Lisad
Lisa 1. Juhend kaasatuse määra statistika kogumiseks 
ja arvutamiseks

Aktiivne postitamine sotsiaalmeedias aitab organisatsioonidel saavutada paremat 
nähtavust sotsiaalmeedia otsingumootorite tulemustes. 

Sotsiaalmeedia turunduse viimane, kuid oluline samm on tulemuste analüüs. Selle põhjal 
saab teha kindlaks, milline tegevus: postituste sisu, postituse ajastamine, makstud 
reklaam (sponsored) ja võimendus (boost) on andnud soovitud tulemuse. 

Kasutajad saavad organisatsiooni Facebooki postitustele reageerida ja ette võtta 
toiminguid: jätta emotsiooni (like vm), kommentaarida või jagada (share) postitust oma 
personaalsel kontol. Need kolm mõõdikut võetakse kokku mõistega kaasatus 
(engagement). Sellest tuleneb kaasatuse määra mõõdik (engagement rate), mis 
tähendab, kui suur osa postitust näinud inimestest (total reach) on postitusega ette 
võtnud toiminguid (tagasiside postitustele). Kaasatuse määr on parim mõõdik efektiivsuse 
mõõtmiseks sotsiaalmeedia kanalites, eriti mitme erineva postituse ja organisatsiooni 
postituste võrdlemisel.

KAASATUSE MÄÄRA ARVUTAMINE

Facebooki kaasatuse määra saab arvutada, kui jagada kõik postitusele reageerinud 
kasutajad (total engaged users) kõigi postitust näinud inimestega (total reach) x 100. 
Facebook teeb kaasatuse määra arvutused postituste kaupa juba omalt poolt ning need 
on lihtsasti kättesaadavad Facebooki lehe pidajale ehk administreerimisõiguste 
omanikule. Allolev juhend näitab, kuidas seda statistikat näha ning kasutada oma orga-
nisatsiooni Facebooki lehe kaasatuse määra mõõtmisel. 

Kuu keskmise kaasatuse määra arvutamine

Kuu keskmise ehk aritmeetilise keskmise kaasatuse määra statistika saab liites Facebooki 
poolt kõikide kuu postituste kaasatuse määra, jagades liidetavate arvuga.

Aasta keskmise kaasatuse määra arvutamine

Aasta kaasatuse määra saab liites saadud kuu keskmised kaasatuse määra arvud. 
Saadud summa tuleb jagada kaheteistkümne kuuga, mis annab organisatsiooni aasta 
keskmise kaasatuse määra Facebook keskkonnas.
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Samm 1: Minge oma organisatsiooni Facebooki koduleheküljele ja valige ülemisest 
horisontaalsest menüüribast “Statistika” (“Insights”).
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Samm 2: Statistika lehel valige järgmisena vasakust vertikaalsest menüüribast 
“Postitused” (“Posts”).
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Samm 3: Postituste lehelt leiate kõik oma varasemad organisatsiooni Facebooki lehe 
postitused, nende kohal on horisontaalne menüüriba. Klikake sealse “Reakstsioonid, 
kommentaarid ja jagamised” (“Reactions, comments & shares”) märke kõrval olevale alla 
suunavale noolele.
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Samm 4: Noolele klikkamise järel avaneb uus vertikaalne menüüriba, millelt valige 
järgmisena kolmas variant “Haaratavuse määr” (“Engagement rate”).
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Samm 5: Nüüd kuvab Facebook teile postituste kaupa teie organisatsiooni Facebooki 
lehe postituste haaratavuse, teisisõnu kaasatuse määra.
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Lisa 2. SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi tutvustus
EPIFondi asutajaks on Vabariigi Valitsus ning asutaja õiguste teostajaks on määratud 
Sotsiaalministeerium. EPIFondil on üks täiskohaga töötaja, brutopalgaga ca 1650 eurot kuus 
(2018.a) – see on mõnevõrra (ca 10% kõrgem, kui keskmine palk Tallinnas), kuid seda ei saa 
hinnata põhjendamatult kõrgeks arvestades tööga seotud vastutust ja töö spetsiifikat. Aastast 
2019 on tegevjuht tööl osaajaga ning seega väheneb ka palgakulu (palgatase ca 1200 eurot kuus) 
Fond tegutseb EPIKojaga samades ruumides, mille eest renti ei maksta. Nõukogu liikmetele tasu 
ei maksta, makstakse ainult kuluhüvitisi.

EPIFondi eesmärk on rahaliste vahendite kogumise ja eraldamise kaudu toetada ja soodustada 
puuetega inimeste integreerimist ühiskonda, nende sotsiaalse aktiivsuse suurendamist ning neile 
võrdsete võimaluste loomist.

Lisaks raha jagamisele eelpool kirjeldatud jaotusmehhanismi alusel on EPIFondi ülesandeks ka 
nõutud aruandluse kogumine ja jälgimine ning pistelise kontrolli tegemine ja informatsiooni 
vahendamine (sealhulgas teavituskampaaniad avalikkusele). Ülesandeks on ka koondaruandluse 
koostamine ja esitamine Sotsiaalministeeriumile ja Rahandusministeeriumile. Fond tegeleb ka 
täiendavate annetuste kogumisega (sh sihtkapitalidesse) ning nende jagamisega projektitaotluste 
alusel. Eraldi (väljaspool hasartmängumaksu vahendeid) kaasfinantseeritakse varade soetamist 
puuetega inimestega seotud objektidele – seda vastavalt eraldatud vahenditele ja võimalustele.

EPIFondile eraldatud vahendid moodustavad 4% hasartmängumaksu rahadest (2019. aastal). 
Fondi kulusid võib pidada mõõdukateks või isegi madalateks ehk finantsiliselt tegutseb fond 
efektiivselt. Selle põhjuseks on ka osaliselt asjaolu, et raha jaotamine toimub täielikult kvantitatiiv-
sete kriteeriumite alusel, mis ei vaja täiendavaid ekspertide kogusid (näiteks sarnaselt Eesti 
Kultuurkapitalile), et taotlusi hinnata, ja nende tasustamist. Mõnevõrra töömahukam tegevus on 
aruandluse koostamine, kogumine ja kontrollimine.
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Lisa 3. Ülevaade EPIFondi aruandlusest
Hasartmängust eraldatud vahendite sihtotstarbelise kasutamise kontrolliks esitavad kõik sellest 
vahendist toetuse saajad EPIFondile Sotsiaalministeeriumis väljatöötatud vormikohased finants-
aruanded ja aasta lõpus sisulise töö koondaruande. 

Koondaruande vormi osad:

Üldandmed, sh rahastamise mahud 
erinevatest allikatest

Tuuakse ära üldine informatsioon hasartmängumaksu 
laekumisest antud toetuse aruandele.

Ei sisalda mahukat informatsiooni.

Tegevusprogrammi koond: tegevus-
programmi kulud alaprojektide/tegevuste 
lõikes

Organisatsiooni planeeritud ja tegelike kulude aruanne 
alaprojektide ja tegevuste lõikes, sh EPIFondi osaluse 
näitamine.

Juhul, kui Merit raamatupidamisprogrammis on 
vastavad projektikoodid loodud ja jooksvalt täidetud, ei 
ole selle osa täitmine keeruline ja töömahukas.

Lisa 1. Projekti tulude-kulude aruanne Näitab kaas- ja omafinantseeringust tehtud kulude 
aruannet. Detailsus sõltub alaprojektide või tegevuste 
arvust. Aruandlust lihtsustab see, kui Merit 
raamatupidamisprogrammis on loodud vastavad 
projektikoodid ja neid jooksvalt täidetud.

Lisa 2. EPIFondi kaudu hasartmängumaksu 
laekumisest antud toetuse finantsaruanne

Detailne kulude aruanne kuludokumentide lõikes.

Meriti kasutajad ei pea dokumentide lõikes lahti 
kirjutama vaid aruandele lisatakse Meritist kõikide 
projektide, kus kasutati EPIFondi raha, pdf väljatrükk 
"Projekti detailne aruanne". Selle eeltingimuseks on, et 
iga tegevusprogrammis oleva alaprojekti kohta on 
Meritis tehtud projektikoht.

Lisa 3. Lühiülevaade projekti teostumisest Sh hinnang projekti teostumisele võrreldes taotluses 
esitatuga. Mahukas tekstiline dokument, kus esitatakse 
erinevad aspektid seoses tegevusprogrammi 
täitmisega. Nt EPIKoda Lisa 3, 2018. aasta aruandes 
on 19 lehekülge pikk. Mahukus sõltub suuresti 
alaprojektide või tegevuste arvust, aga ilmselt ka täitja 
tõlgendusest selles osas, kui palju informatsiooni 
lisada.

Täitmisele aitab kaasa see, kui alaprojektide/tegevuste 
lõikes aasta jooksul ülestähendusi tehakse.
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Lisaks üldandmete osale saab aruande osad seega jagada finantsandmete ülevaadeteks 
(tegevusprogrammi koond, lisa 1 ja lisa 2) ning sisutegevuste ülevaadeteks (sh enesehindamine).

Aruande aastal tehakse EPIFondi poolt kohtadel pistelist kontrolli, aidatakse korraldada 
aruandlust ja abistatakse raamatupidamisprogrammi Merit kasutuselevõtu osas. Kontrolli 
funktsioon tuleneb ja piirdub organisatsioonidega sõlmitud lepingust tuleneva kohustusega 
kasutada saadud rahalisi vahendeid sihipäraselt. EPIFond kontrollib organisatsioonide poolt 
esitatud sisulise töö- ja finantsaruandeid ja teeb kohtadel kontrolli, kuidas on korraldatud raamatu-
pidamine ja fondiga sõlmitud lepingu täitmine.

Selleks, et mitte esitada palju pdf-faile on mitmed organisatsioonid esitanud aruande lisana Merit 
programmi varukoopia, st organisatsiooni kogu raamatupidamise. 

 
Kaaluda võiks ka elektroonilise keskkonna loomist (näiteks Eesti Olümpiakomitee on loonud 
keskkonna, milles on võimalik nii taotlusi kui ka aruandeid esitada), mille vormid oleksid võimalikult 
suures osas eeltäidetud (andmed taotlustest/eelarvetest aruandesse).

Rollide täitmine Tuuakse ära erinevat liiki tegevuste/rollide 
kvantitatiivsed mahud. Kokku on kirjeldatud 13 erinevat 
rolli. Organisatsioonide aruannetes on rollide osas 
toodud väga erinevad mahud, mis viitab sellele, et 
rollidest saadakse tõenäoliselt erinevalt aru ning selles 
osas puudub ühtne arusaam.

Tuleks mõelda, kas sellisel kujul rollide aruandlust on 
vaja või tuleks rollid täpsemalt ära defineerida, et 
saadud tulemus oleks analüüsi otstarbel paremini 
kasutatav.

Täitmisele aitab kaasa see, kui rollide lõikes aasta 
jooksul arvestust peetakse.

ENESEHINDAMINE Jah/ei vastused etteantud küsimustele, kokku 26 
küsimust lepingu tingimuste, raamatupidamise 
korralduse, infovahetuse ja projekti tegevuste kohta.

Selle osa täitmine organisatsioonide poolt ei peaks 
olema eriti koormav.
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Suurel osal organisatsioonidest palgalised töötajad puuduvad või on neid 1-2, kes töötavad 
ilmselt osaajaga. Sellistel organisatsioonidel võib suhteliselt mahuka ja keerulise aruande vormi 
täitmine olla raskendatud. EPIFondi tugi ja abi on seetõttu oluline ja vajalik. Oluliselt lihtsustab 
töö teostajate arusaama järgi aruande täitmist see, kui raamatupidamisprogramm Merit on 
vastavalt seadistatud ning sealt saab lihtsalt välja võtta vajalikke andmeid. 



Lisa 4. Rollide kirjeldus EPIFondi raportis

1.      vajaduste ja prioriteetide määratlemiseks:
1.1.   uuringute algatamine ja läbiviimine ning saadud informatsiooni süstematiseerimine ning 
edastamine poliitikakujundajatele ja teistele huvigruppidele
1.2.   puuetega inimesi puudutavate seaduste, muude õigusaktide, eelnõude, arengukavade, 
programmide ning projektide väljatöötamises ja elluviimises osalemine
1.3.   poliitikakujundajatele ettepanekute, märgukirjade ja ekspertarvamuste edastamine
1.4.   erinevates nõukogudes, töögruppides, komisjonides ja ümarlaudades, milles on püsiv 
esindatus, liikmeks olemine
1.5.  …
2.      planeerimises osalemiseks:
2.1. ettepanekute esitamine riiklike ja/või KOV poliitikate, arengukavade, eelarvete jms 
väljatöötamisel
2.2. ettepanekute esitamine riiklike ja/või KOV sotsiaalteenuste regulatsiooni muutmiseks 
(teenuseosutamise riiklik planeerimine, teenuste kvaliteedi ja tulemuslikkuse suurendamine, 
teenuste vastavus puudega inimeste vajadustele)
2.3. …
3.      puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude hindamine  ja 
osutamine:
3.1.   puuetega inimestele osutatavate teenuste hindamine
3.2.   ettepanekute esitamine riiklike või KOV teenuste parandamiseks/muutmiseks
3.3.   puuetega inimestele suunatud teenuste osutamine
3.4.   erinevate oskuste arendamiseks tehtavate ürituste korraldamine
3.5. …
4.      rahva teadlikkuse tõstmisele ja muutuste elluviimisele kaasaaitamine:
4.1. puuetega inimestega seonduva kajastamine artiklites ja esinemistes avalikus meedias (TV, 
raadio, ajalehed, ajakirjad)
4.2. teabepäevade, seminaride, konverentside jms infoürituste korraldamine
4.3. …
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Lisa 5. Teiste Eesti valdkondade rahastusmudelite 
näited

Lisa 5.1. Eesti Rahvuskultuuri Keskus (RKK)

Allikas: Margit Salmar (toetusmeetmete osakonna juhataja)

Suurem osa rahalistest vahenditest jagatakse projektitoetustena, tegevustoetusega sarnane 
(pole täpselt selle nime all) finantseerimine on ette nähtud nn partnerorganisatsioonidele.

2019. aasta veebruarist kehtib määrus „Rahvakultuuri valdkonna partnerorganisatsioonide 
toetamise tingimused ja kord“, mis sätestab toetuse jagamise reeglid partnerorganisatsioonidele 
(endised keskseltsid). Partnerorganisatsioonid on üleriiklikud katusorganisatsioonid erinevate 
rahvakultuuri valdkondade huvide esindamiseks:

• Eesti Harrastusteatrite Liit (EHL)

• Eesti Kooriühing (EKÜ)

• Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit (ERKL)

• Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Selts (ERRS)

• Eesti Folkloorinõukogu (EFN)

• Eest Kultuuriseltside Ühendus (EKSÜ)

Kuna katusorganisatsioone on suhteliselt vähe, on lihtne teostada ka kvalitatiivset hindamist. 

Määruse kohaselt (§2 lg (2)) peab toetuse andmise tulemusena paranema valdkonna arengu-
võimalused, mõju ühiskonnas ning rahvusvaheline koostöö, olema tagatud seltsi- ja 
harrastustegevuse järjepidevus, valdkond on saanud asjatundlikku nõustamist, valdkonnas 
tegutsevad spetsialistid on omandanud uusi oskusi. Seega on toetuse andmise eesmärgid 
laiemad, kui ainult huvikaitse.

Hindamine toimub 2-etapiliselt: taotluse dokumentide hindamine (eelhindamine) ja vestlus.

Dokumentide koosseisus tuleb esitada muuhulgas:

• eelarve tegevuste lõikes, tegevuste üldmaksumus, taotletava toetuse summa, kaasfinant-
seeringu summa;

• kehtiv neljaaastane arengukava ja aastane tegevuskava.

Kulude abikõlblikkuse kriteeriumiks on see, et kulu on määruses loetletud tegevuste ellu-viimiseks 
vajalik, põhjendatud ning tekib abikõlblikkuse perioodil. 
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Taotluste hindamiseks on 11 kriteeriumit (hindamisalust), mis on jagatud kolme kategooriasse:

RKK määrab hindamiskomisjoni liikmed. Komisjoni liikmed hindavad iga hindamise aluse lõikes 
taotlusi 10 punkti skaalal. Peale hindamislehtede esitamist komisjoni liikmete poolt (pärast 
mõlemat hindamise etappi) liidetakse punktisummad kokku ja toimub ühisarutelu toetuste suuruse 
lõplikuks määramiseks. Seega ei kasutata lõpptulemuse kujundamisel otseselt matemaatilist 
valemit.

Rahastustaotluse võib täies mahus rahuldamata jätta lisaks sisulistele puudustele ka põhjusel, et 
taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik taotlusvooru eelarve mahu tõttu. 

Hindamise tulemusena:

• aktsepteeritakse eelmise aasta aruanne; 

• antakse hinnang organisatsiooni aasta jooksul tehtud tööle;

• antakse soovitusi edaspidiseks;

• tehakse ettepanek jooksva aasta tegevustoetuse jaotamiseks.

Toetus maksatakse toetuse saajale välja ettemaksena 14 tööpäeva jooksul pärast taotluse 
rahuldamise otsuse tegemist.

Toetuse saaja esitab toetuse kasutamisega seotud aruande toetuse andjale e-keskkonna kaudu 
30 kalendripäeva jooksul peale abikõlblikkuse perioodi. Selleks on aruandevorm, mille alusel peab 
toetuse andja saama hinnata toetuse kasutamise eesmärgipärasuse üle.

Rahvakulutuuri rahastamise maht RKK kaudu kokku on ca 1,5 miljonit eurot aastas, sellest 0,42 
miljonit eurot (kasutatakse regionaalseks kultuuritegevuseks) laekub Hasartmängu Maksu 
Nõukogult, ülejäänud riigieelarvest. See, milline summa läheb tegevustoetustena jagamiseks 
partnerorganisatsioonide vahel, otsustab kultuuriminister oma käskkirjaga.

Kindlat reeglit, kuidas rahastamine aastast aastasse muutub (kasvab) ei ole – kasv on seni olnud 
pigem juhuslik.

Nr Osakaal Hindamise alus
1 Organisatsiooni vajalikkus 

keskseltsina 50%
tegevuse vastavus kultuuripoliitika arengusuundadele 
ning mõju valdkonna arengule;
mõjusus ühiskonnas ja väärtus kultuurimaastikul;
vajalikkus valdkonnale katusorganisatsioonina;
jätkusuutlikkus;
koostöö rahvusvahelisel tasandil;
liikmelisus ja tegevusest kasusaajate hulk;

2 Organisatsiooni tegevuse 
sisukus 30 %

sisulise tegevuse vastavus põhikirjas ja arengukavas 
seatud eesmärkidele ning eneseanalüüs;
tegevuste kvaliteet, usaldusväärsus ja maine;
avalikkusele suunatud organisatsiooni tegevuste 
kajastamine, sealhulgas koduleht;

3 Organisatsiooni majanduslik 
võimekus 20%

eelarve: läbipaistvus,  kulude planeerimise alus, tehtud 
kulutuste põhjendatus, personali kasutamise efektiivsus;
suutlikkus hankida lisaressursse ja teenida 
omavahendeid.
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Lisa 5.2. Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

Allikas: Agu Laius (juhataja)

KÜSK toetab vabaühenduste tegevust erinevates valdkondades, eesmärgiga suurendada nende 
tegevusvõimekust. Suurem võimekus peab tagama muuhulgas ka ühenduste suurema omatulu 
teenimise võimekuse (teenuste müük jms). Taotleda saavad kõik avalikes huvides tegutsevad 
vabaühendused.

KÜSK-is tegeleb konkursside ja taotlusvoorude hindamisega ning sisemise administreerimisega 
11 inimest (2018. aasta). KÜSKil on õiglaste rahastusotsuste tegemisel abiks hindajate kogu, mis 
koosneb kodanikuühiskonna erinevate valdkondade ekspertidest.

Sihtkapitali finantseeritakse riigieelarvest (läbi Siseministeeriumi) ning finantseerimise maht on 
püsinud samal tasemel (1,5 mln € aastas) alates sihtkapitali asutamisest aastal 2008. Seega on 
reaalselt jaotatavate vahendite summa oluliselt vähenenud.

Suurim teotusprogramm on tegevusvõimekuse tõstmise toetus. Toetuste maht on ca 600 tuhat 
eurot aastas. Toetusi jagatakse läbi kahe etapi:

1) esimene etapp on niinimetatud arenguhüppe voor, mille käigus tegeletakse suurema projekti 
ettevalmistamisega. Maksimaalne toetuse summa on 4000 eurot;

2) teine etapp on ette valmistatud projektide finantseerimine ning siin on maksimaalne summa 
25 000 eurot, mida võib kasutada 2 aasta jooksul. 

Teine, olulisem toetusmeede on nutikate lahenduste programm. Toetuste maht 100 tuhat eurot 
aastas. Eesmärgiks on ühiskondlike probleemide lahendamine. Selleks, et kompenseerida puudu-
jääke taotlejate organisatsioonilises ja finantsilises võimekuses viiakse laekunud ideed 
inkubaatorisse, kus koos juhendajatega arendatakse projekti edasi. Igal aastal saab sellest 
programmist toetust ca 3 ideed.

Projektide hindamine on kvalitatiivne – puuduvad numbrilised (nt liikmete arv, kaasatud 
välisvahendid jms) kriteeriumid. Ühel taotlejal on võimalus taotleda toetust korduvalt või esitada 
ühte vooru mitu taotlust. 

Raha võib kasutada suhteliselt vabalt – vaid väga vähesed kulud on abikõlbmatud. Toetust võib 
kasutada administreerimiskulude, personalikulude jms. katmiseks, peaasi, et tegevus on ees-
märgipärane ehk aitab kaasa organisatsiooni arengule.

Teotusperioodi keskel on vahearuande esitamise kohtustus. See katab nii sisu kui ka finantspoolt 
– vaadatakse, kuidas asjad toimivad ja tullakse appi probleemide korral. Lõpparuanne on 
analoogne vahearuandele. Lisaks tuleb esitada järelaruanne kaks aastat pärast toetusperioodi – 
eesmärk on kontrollida, kas organisatsioon on jäänud kestma. Nõutavaid aruandeid hinnatakse 
mitte väga mahukateks.

Toetusele on võimalus taotlusi esitada ka puuetega inimest organisatsioonidel, kuid seni ei ole 
seda võimalust aktiivselt kasutatud. Positiivseks näiteks on pimemassööride ühingu edukas 
taotlus teenuse väljaarendamiseks.
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Lisa 5.3. Eesti Paralümpiakomitee (EPK)

Allikas: Signe Falkenberg (peasekretär)

Vahendid saadakse alates 2019. a Kultuuriministeeriumist (varem Sotsiaalministeerium) ning 
teatud protsent ka hasartmängumaksu vahenditest (väiksem osa). Sellel aastal selgus, et EPK ei 
tohi saadud vahendeid edasi jagada, vaid võib neid kasutada ainult enda kulude katteks – seni oli 
seadust valesti tõlgendatud või ignoreeritud. Seega on võimalik kirjeldada ainult varasemate 
aastate jaotusmudeleid.

Jaotatavate vahendite maht kasvas 2019. a oluliselt seoses Kultuuriministeeriumi valitsemisala 
sse liikumisega. Näiteks 2018. a jagati ca 148  000 eurot, siis 2019. a juba 340  000 eurot. 
Vahendeid jaotatakse viie alaliidu vahel ning osa jääb EPKojale. Alaliidud finantseerivad sportlasi 
ja üritusi. Taotluste menetlemisel vaadati kui palju on eeloleval aastal tiitlivõistlusi, kui palju on 
potentsiaalseid paraolümpia kandidaate, kui palju on kohalikke tegevusi (võistlusi) jms. Puudus 
aga kindel süsteem, kuidas neid parameetreid raha jagamisel täpselt arvesse võtta – komisjon 
otsustas numbrite võrdlemise põhjal ning lähtudes käsutuses olevatest vahendistest, kuidas raha 
jagada. 

Vahendeid võis kasutada organisatsiooni ülalpidamiskuludeks, lisaks sportlaste ja võistluste 
toetamiseks. Perioodi lõpus esitati aruanded, mis on samas vormis, mida EPIFond pidi esitama 
Hasartmängumaksu Nõukogule.

Lisa 5.4. Eesti Kultuurkapital (KULKA)

Allikas: Kertu Saks (tegevjuht)

Kultuurkapitali (KULKA) tegutseb omaette seaduse alusel – kultuurkapitali seadus. KULKA 
finantseerimise peamised allikad on alkoholi- ja tubakaaktsiis (3,5% aktsiisituludest 2019. a) ning 
hasartmängumaks (47,8% hasartmängumalksust). Kokku finantseeritakse KULKA-t 2019. a ca 30 
miljoni euro ulatuses, millest ca 8,25 miljonit eurot suunatakse otse kultuuriehitiste rajamiseks ja 
renoveerimiseks ehk investeeringuteks. Ülejäänud vahendid jagatakse sihtkapitalide ja maa-
kondlike ekspertgruppide käsutusse preemiate, stipendiumite ja toetuste jagamiseks (ca 20,5 mln 
eurot). Lisaks jagatakse vahendeid veel sihtotstarbelistest annetustest ning õppejõudude loome-
töö edendamiseks (kokku ca 1 mln eurot).

KULKA jagab teatud määral ka tegevustoetusi. Tegevustoetuse maksmise eesmärk on toetada 
loomeliitude või loominguliste kollektiivide ning spordiorganisatsioonide tegevust. Tegevustoetust 
saavad taotleda juriidilised isikud. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinant-
seering vähemalt 10% taotluse kogueelarvest.

Tegevustoetuse saamine ei tähenda saajale pikaajalist kindlat tulu. Tegevustoetust tuleb toetuse 
lõppemise järel uuesti taotleda – pikaajalise finantseerimise süsteemi ei ole. Taotletakse üldises 
korras ja konkurentsis muude toetuste ja stipendiumitega. KULKA tegutseb vastavalt (maksu) 
laekumistele riigilt ning jagab toetusi neli korda aastas. 

Toetuste üle otsustavad ekspertide kogud, mis on nii sihtkapitalide kui ka maakondlike ekspert-
gruppide juures. Ekspertide kogud moodustatakse vastava valdkonna kultuuriinimeste ja 
organisatsioonide ettepanekul. Eksperdid vahetuvad iga kahe aasta tagant. Raha jagamise korra 
sisustab ekspertgrupp, lähtudes selles KULKA seadusest. Kvantitatiivseid mõõdikuid ja 
kindlaid reegleid toetuste määramisel ei ole – leitakse, et need ei ole kultuuri valdkonnale 
sobivad. Raha jagamise otsustavad ekspertide komiteed konsensuslikult. Ekspertide komiteel on 
KULKA seaduse raamides üsna suured vabadused tingimuste määramisel – võivad luua uusi 
programme, muuta piirmäärasid toetustele ja omafinantseeringu määra jms. Samuti määravad 
eksperdid, millised on abikõlblikud kulud, mis vajab eelnevalt KULKA nõukogu kinnitust.
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Iga toetuse saaja (välja arvatud stipendiumid ja preemiad) peab esitama aruande perioodi lõpus. 
Nendega tegeleb spetsiaalne järelevalveosakond – aastas laekub ca 8000 aruannet.

Lisa 5.5. Eesti Olümpiakomitee (EOK)

Allikas: Raido Mitt (alaliitude koordinaator)

Tegutsevad rahaliste vahendite jagamisel kultuuriministri määruse (21. detsembri 2012) alusel. 
Selle määrus lisa sätestab tegevustoetuse jaotamise põhimõtted.

Spordialaliidu tegevustoetus ja noortespordi toetus jaotatakse spordialaliitude rühmade vahel 
järgmiselt:

• 60–65% olümpiaalade spordialaliidud;

• 25–30% võistkondlikke sportmänge arendavad spordialaliidud;

• 10–15% muud spordialaliidud.

Igal aastal eraldatakse Kultuuriministeeriumi eelarvest kindel summa tegevustoetusteks. Aasta 
2019 vastav summa oli 2,2 miljonit eurot. Raha saab ca 60 alaliitu – need alaliidud, kelle 
rahasumma jääb jaotussüsteemi järgi alla 5000 euro, vahendeid ei saa.

Spordialaliidu tegevustoetuse taotleja hindamise kriteeriumid, mida hinnatakse määruse lisas 
esitatud punktisüsteemi alusel, on järgmised:

• spordiala harrastajate arv Eesti spordiregistri (ESR) viimase kinnitatud seisuga (31. oktoober), 
arvestades harrastajaid üksnes nendes spordiklubides ja spordikoolides, kus tegutseb vähemalt 
üks vastava spordiala treenerikutsega treener;

• treenerikutsega treenerite üldarv spordialal ESR andmetel toetuse taotluse esitamise täht-päeva 
seisuga;

• viienda või kõrgema kutsetasemega treenerite arv spordialal ESR andmetel toetuse taotluse 
esitamise tähtpäeva seisuga;

• täiskasvanute sportlikud saavutused;

• viimastel olümpiamängudel osalenud sportlaste arv;

• hea juhtimistava järgimine spordialaliidus.

Kõik kriteeriumid on sarnaselt EPIFondi jaotus-süsteemile kvantitatiivsed ja põhinevad punktide 
süsteemil. Iga kriteeriumi juures jagatakse spordialaliitudele punkte, vastavalt sellele, millisesse 
vahemikku vastava kriteeriumi näitaja kuulub.

Näiteks harrastajate arvuga 100-299 alaliit saab 1 punkti ning 7000 ja enama liikmega alaliit 10 
punkti. Sarnaselt annavad punkte ka teised kriteeriumid, kuigi punktide arv võib olla erinev – 
näiteks treenerikutsega treenerite üldarv annab maksimaalselt (üle 299 treeneri) 5 punkti, samuti 
ka viienda või kõrgema kutsetasemega treenerite arv. 

Sportlike saavutuste kriteeriumil (eelnev punkt 4.) on mitmetasandiline punktide andmise süsteem. 
Esmalt saavad alaliidud punkte teatud kohtade eest tiitlivõistlustel (nt olümpiavõit ja 
maailmameistritiitel annavad 16 punkti), seejärel rakendatakse tulemuste hindamisel kindlaid 
koefitsente (nt kui individuaalalal oli osalejaid kuni 12 ja puudusid normatiivid, siis rakendatakse 
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saavutuspunktidele koefitsienti 0,5). Seejärel liidetakse korrigeeritud saavutuspunktid kokku ning 
teisendatakse lõplikeks punktideks skaalal 1 kuni 30 punkti.

Selles kriteeriumis on ka ainuke kvalitatiivne hindamise aspekt. Nimelt on komisjonil, mis kinnitab 
raha jagamise, õigus omal algatusel arvestada ka teisi olulistel rahvusvahelistel võistlustel 
saavutatud tulemusi, mis ei ole kriteeriumites kokku lepitud.

Samuti on hea juhtimise tava kriteeriumil kindlaksmääratud alamkriteeriumid, mille eest jaotatakse 
punkte (nt majandusaasta aruande esitamine, varasemad aruandevõlgnevused, andmete 
esitamine ESR-ile jms. – kokku 10 alamkriteeriumit, iga +/- 1 punkt). 

Alaliidud peavad raha saamiseks esitama taotluse, kus tuuakse ära ka vormikohased eelarved jm. 
andmed. Hilisem aruandlus põhineb suuresti taotluses esitatud aruande näitajatel – nt eelarve 
plaani võrreldakse eelarve täitmisega. Loomisel on e-keskkond, kus alaliidud saavad esitada oma 
taotlusi ja ka aruandeid. Seejuures eeltäidetakse aruanded osaliselt juba taotluses esitatud 
andmetega (nt eelarve plaan).

Eraldatud vahenditele ei ole kasvamise mehhanismi (inflatsiooni arvestav vms) sisse ehitatud. 
Viimasel paaril aastal ei ole vahendid riigieelarvest kasvanud.
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Lisa 6. Rahastusmudelite stsenaariumid

Lisa 6.1. Kehtiv EPIFondi rahastusmudel

TÄNANE RAHASTUSMUDEL

Koguraha, EUR 950 000
Koguraha va 
psüühikahäired
Sh kojad/liidud,% 79,0% 39,5% 39,5%
Sh kojad/liidud, EUR 375 250 375 250
Muud osapooled, 
EUR / Kasv 199 500

TÄNA

Mõõdik Kojad Liidud Kojad Liidud
Baasraha 30% 20% 112 575 75 050
Raha kaasamine 15% 20% 56 288 75 050
Liikmesorgani-
satsioonid 20% 20% 75 050 75 050
Füüsilistest isikutest 
liikmed 35% 40% 131 338 150 100

Kaasatuse määr

Kontaktide arv

100% 100% 375 250 375 250
Edasi jagamine 40% 0% 150 100 0
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Lisa 6.2. Stsenaarium 1 - baasmudel 

*VTO – vaimse tervise organisatsioonid  

STSENAARIUM 1

Koguraha, EUR 1 200 000
Koguraha va 
psüühikahäired 1 090 000
Sh kojad/liidud,
% 79,0% 39,5% 39,5%
Sh kojad/liidud, 
EUR 430 550 430 550 110 000

Muud 
osapooled, 
EUR / Kasv

228 900 14,7% 14,7%

PLAAN VAHE
Mõõdik Kojad Liidud VTO Kojad Liidud VTO
Baasraha 40% 30% 30% 172 220 129 165 33 000 113 760
Raha 
kaasamine 15% 20% 20% 64 583 86 110 22 000 19 355

Liikmesorgani-
satsioonid 0 0 0 -150 100

Füüsilistest 
isikutest liikmed 25% 30% 30% 107 638 129 165 33 000 -44 635

Kaasatuse 
määr 10% 10% 10% 43 055 43 055 11 000 86 110

Kontaktide arv 10% 10% 10% 43 055 43 055 11 000 86 110

100% 100% 100% 430 550 430 550 110 000
Edasi jagamine 40% 0% 172 220 0
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Lisa 6.3. Stsenaarium 2 - baasmudeli täiendus: edasijagamine liitude 
kaudu

*VTO – vaimse tervise organisatsioonid  

STSENAARIUM 2

Koguraha, EUR 1 200 000
Koguraha va 
psüühikahäired 1 090 000

Sh kojad/liidud,
% 79,0% 37,0% 42,0%

Sh kojad/liidud, 
EUR 403 300 457 800 110 000

Muud 
osapooled, 
EUR

228 900 7,5% 22,0%

PLAAN VAHE

Mõõdik Kojad Liidud VTO Kojad Liidud VTO
Baasraha 40% 30% 30% 161 320 137 340 33 000 111 035
Raha 
kaasamine 15% 20% 20% 60 495 91 560 22 000 20 718

Liikmesorgani-
satstsioonid 0 0 0 -150 100

Füüsilistest 
isikutest liikmed 25% 30% 30% 100 825 137 340 33 000 -43 272

Kaasatuse 
määr 10% 10% 10% 40 330 45 780 11 000 86 110

Kontakti arv 10% 10% 10% 40 330 45 780 11 000 86 110

100% 100% 100% 403 300 457 800 110 000
Edasi jagamine 0% 40% 0 183 120
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Lisa 6.4. Stsenaarium 3 - baasmudeli täiendus: liikmesarv

*VTO – vaimse tervise organisatsioonid  

STSENAARIUM 3

Koguraha, EUR 1 200 000 Muuta, 
kui liidud 
peavad 
alla 
jagama?

Koguraha va 
psüühikahäired 1 090 000

Sh kojad/liidud,
% 79,0% 39,5% 39,5%

Sh kojad/liidud, 
EUR 430 550 430 550 110 000
Muud 
osapooled, 
EUR

228 900

PLAAN VAHE
Mõõdik Kojad Liidud VTO Kojad Liidud VTO

Baasraha 35% 25% 25% 150 693 107 638 27 500 70 705
Raha 
kaasamine 15% 20% 20% 64 583 86 110 22 000 19 355

Liikmesorgani-
satsioonid 0 0 0 -150 100

Füüsilistest 
isikutest liikmed 30% 35% 35% 129 165 150 693 38 500 -1 580

Kaasatuse 
määr 10% 10% 10% 43 055 43 055 11 000 86 110

Kontakti arv 10% 10% 10% 43 055 43 055 11 000 86 110

100% 100% 100% 430 550 430 550 110 000

Edasi jagamine 40% 0% 172 220 0
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Lisa 7. Veebiküsimustik
KÜSIMUSTIK

I Sinu organisatsiooni info

1. Organisatsiooni nimi:
2. Küsimustiku täitja ametikoht: 
3. Kas Sinu organisatsioon on: 
a) maakondlik koda
b) üle-eestiline liit, mille liikmed on peamiselt juriidilised isikud
c) üle-eestiline liit, mille liikmed on peamiselt füüsilised isikud

Valides vastuseks a) maakondlik koda, palun märgi maakond: …

4. Sinu organisatsiooni liikmete arv: 
(Kui palju on Sinu koja piirkonnas puuetega inimesi, kes on Sinu organisatsiooni võrgustikus/ kui 
palju on Eestis Sinu ühingu poolt esindatava puudega inimesi, kes on Sinu organisatsiooni 
võrgustikus (nii liikmed kui ka need, kes on Sinu organisatsiooni infoväljas: saavad infot ja käivad 
üritustel jne) Palun kirjuta umbkaudne arv)

II Info Sinu organisatsiooni tegevusvaldkonna kohta

1. Milliste tegevustega Sinu organisatsioon peamiselt tegeleb?
Märgi ja järjesta 5 peamist tegevusvaldkonda (millest 1 on kõige olulisem tegevusvaldkond jne.)

• Liikmete vaba aja sisustamine
• Liikmete huvitegevus ja huviringid
• Teenuste osutamine
• Nõustamine
• Rahajaotus
• Oma kanalite haldamine ja sisuloome: koduleht, sotsiaalmeedia kanalid jne.
• Juhend- ja infomaterjalide koostamine
• Artiklite kirjutamine, intervjuud  ja muu meediateavitus 
• Organisatsiooni sisese teavitustöö korraldamine: siseleht, uudiskirjad jne
• Arvamuste vahetuse korraldamine oma liikmete seas
• Kohtumised ja koostöö KOV ja riigi esindajatega puuetega inimeste temaatika teemal
• Teiste puuetega inimeste organisatsioonidega kohtumised ja infovahetus
• Osalemised ja ettekanded konverentsidel ja teistel üritustel
• Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega
• Puuetega inimestega seotud seadusandluse jälgimine ja analüüs
• Koolituste ja teiste arendustegevuste läbiviimine 
• Liikmete esindamine õiguskaitseorganite juures
• Muu, mida ei ole eelnevalt nimetatud: …

2. Kui märkisid küsimustiku I osa 3. küsimuse juures valiku c) üle-eestiline liit, mille liikmed on 
peamiselt füüsilised isikud, siis jäta palun see küsimus vahele ning jätka järgmisega. Kui vastasid 
eelnevalt valikuga a) maakondlik koda või b) üle-eestiline liit, mille liikmed on peamiselt juriidilised 
isikud, siis palun märgi ja järjesta, millised on peamised 5 tegevust, millega Sinu organisatsiooni 
liikmesorganisatsioonid tegelevad?  (Üks on kõige olulisem tegevusvaldkond)

• Liikmete vaba aja sisustamine
• Liikmete huvitegevus ja huvialaringid
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• Teenuste osutamine
• Nõustamine
• Rahajaotus
• Oma kanalite haldamine ja sisuloome: koduleht, sotsiaalmeedia kanalid jne.
• Juhend- ja infomaterjalide koostamine
• Artiklite kirjutamine, intervjuud  ja muu meediateavitus 
• Organisatsioonisisese teavitustöö korraldamine: siseleht, uudiskirjad jne
• Arvamuste vahetuse korraldamine oma liikmete seas
• Kohtumised ja koostöö KOV ja riigi esindajatega puuetega inimeste temaatika teemal
• Teiste puuetega inimeste organisatsioonidega kohtumised ja infovahetus
• Osalemised ja ettekanded konverentsidel ja teistel üritustel
• Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega
• Puuetega inimestega seotud seadusandluse jälgimine ja analüüs
• Koolituste ja teiste arendustegevuste läbiviimine 
• Liikmete esindamine õiguskaitseorganite juures
• Muu, mida ei ole eelnevalt nimetatud: …

3. Palun põhjenda, miks Sa märkisid oma organisatsiooni peamiste tegevustena need teemad/ või 
jätsid märkimata need teemad:

Seadusloome jälgimine, analüüs ja/või osalemine õigusloomes
a) jah
b) ei
Miks?

Koostöö KOV, riigi ja teiste seotud organisatsioonidega
a) jah
b) ei
Miks?

Organisatsiooni siseteavituse korraldamine. Liikmete vahelise info- ja arvamuste vahetuse 
korraldamine.
a) jah
b) ei
Miks?

Kommunikatsioon ja suhtlus teiste puuetega inimeste organisatsioonidega Eestis
a) jah
b) ei
Miks?

Kommunikatsioon ja suhtlus teiste puuetega inimeste organisatsioonidega rahvusvaheliselt 
a) jah
b) ei
Miks?

4. Kas sinu organisatsioonil on kinnitatud plaan, kuidas korraldada eeltoodud teemasid: 
seadusloome jälgimine, organisatsiooni sisekommunikatsioon ja koostöö teiste 
organisatsioonidega sh riik ja KOV?
a)jah
b)ei
Miks?
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5. Mida vajaksid, et need teemad: seaduseloome jälgimine, organisatsiooni sisekommunikatsioon 
ja koostöö teiste organisatsioonidega sh. riik ja KOV saaksid suurema tähelepanu Sinu 
organisatsioonis?

6. Palun hinda puuetega inimeste huvikaitse alast tööd oma organisatsioonis viiepalli skaalal, kus 
1 on puudulik, 2 on nõrk, 3 on rahuldav, 4 on hea ja 5 on suurepärane. (Huvikaitse - oma liikmete 
ja teiste puuetega inimeste  huvide esindamine oma kogukonnas ja Eesti ühiskonnas laiemalt, mis 
tagaks neile võrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemiseks nende erivajadust arvestades)
Valikuvariandid:1 2 3 4 5

III Kommunikatsioon siht- ja sidusrühmadega

1. Kuidas jagad infot oma liikmetele ja võrgustikus olevatele inimestele? Vali infokanalid, mida 
Sinu organisatsioon kasutab.

• Liikmete meililistid
• Facebook ja teised sotsiaalmeedia kanalid
• Paberkandjal infolehed ja infokirjad
• E-kanalites levitatavad uudis- ja infokirjad
• Intranet (veebipõhine infokeskkond liikmetele)
• Interneti kodulehekülg
• Teadetetahvel
• Regulaarsed infokoosolekud
• Vajadusepõhised infokoosolekud (kutsume kokku, kui on teemasid, mida arutada)
• Arutelukoosolekud
• Arvamusküsimustikud ja uuringud oma liikmetele (sh küsitlused sotsiaalmeediakanalites jne)
• Üks ühele kohtumised
• Peod, vaba aja veetmise üritused ning tähtpäevade tähistamised
• Muu:

2. Mis infot jagad oma liikmetele ja teistele oma võrgustikus olevatele inimestele? Palun nimeta: …

3. Kuidas annad edasi EPIKojalt, ministeeriumi ja KOV poolt tulnud infot oma liikmetele või 
võrgustikus olevatele inimestele?

• Edastan info, kui küsitakse
• Edastan vajadusel ja ebaregulaarselt
• Edastan alati ja regulaarselt
• Edastan alati, regulaarselt ning annan tagasisidet oma liikmete arvamuste ja seisukohtade 

kohta

Soovin täpsustada: …

4. Kas ja kuidas jagad oma organisatsiooni poolt infot oma partneritega? KOV, ministeeriumid, 
teised organisatsioonid.

• Ei ole aega ja mahti tegeleda
• Kui küsitakse, siis vastan
• Otsin ise kontakti ja vahetan infot
• Muu: …

5. Kuidas kaasad uusi liikmeid?

• Tänaste liikmete ja partnerite kaudu
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• Oma kanalid: koduleht, tutvustavad trükised jne
• Meedia
• Sotsiaalmeediakanalid
• Oma ürituste korraldamine
• Organisatsiooni välistel üritustel osalemised
• Muu…

6. Kuidas suhtled ja jagad infot oma organisatsiooni poolt teiste EPIKoja liikmete või teiste 
puuetega inimeste esindusorganisatsioonidega?

• Ei suhtle üldse
• Vahel, kui satun kokku
• Otsin ise kontakti ja jagan infot
• Käime regulaarselt koos, et otsida koostöövõimalusi
• Muu: …

7. Kuidas suhtled meediaga:

• Ei jälgi meediat ning ei suhtle ajakirjanikega
• Jälgin meediat ja valdkonna kajastusi, kuid ise ajakirjanikega ei suhtle
• Jälgin meediat. Kui ajakirjanik küsib, siis vastan
• Jälgin regulaarselt meediat ja annan ise ajakirjanikele infot

8. Mis on Sinu arvamus, kas laiem avalikkus kuulab puuetega inimeste ja nende organisatsioonide 
seisukohti?
a) Jah
b) Ei

Mis on põhjuseks, et avalikkus kuulab/ei kuula puuetega inimeste seisukohti? …

IV Sinu organisatsiooni rahastamisallikad ja kululiigid

1. Palun märgi oma kogemuse alusel üldistades peamised oma organisatsiooni rahastamise 
allikad, võttes arvesse viimased kaks aastat, 2017-2018. (Number 1 on kõige suurema 
osakaaluga rahastusallikas jne. Jäta märkimata pakutud variandid, mis Sinu organisatsiooni puhul 
ei ole esindatud.

• EPIFond
• KOV
• Eraettevõtete toetused, annetused
• Koostööprojektid avaliku- või erasektori organisatsioonidega
• Eraisikute annetused
• Liikmemaksud
• Teenuse osutamisega seotud majandustegevus
• Kinnisvara rendi ja müügiga seotud majandustegevused
• Muu, mida ei ole eelnevalt nimetatud

Märkides muu, palun nimeta rahastusallikas: …

2. Milliseid kulusid Sinu esindusorganisatsioon EPIFondi kaudu laekunud aastatoetuse 
rahastusega on viimase kahe aasta jooksul (2017-2018) katnud? Palun märgi taas oma kogemuse 
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alusel üldistades kõik kululiigid, mis EPIFondi kaudu saadud rahastusega kaetud (vastamisel 
palun lähtu EPIFondi aastatoetusest ning jäta välja investeeringute ja soetuse toetused)

• Rendikulu
• Tööjõukulu
• Muud halduskulud
• Teenuste korraldamine
• Oma organisatsiooni infokanalite loomine ja haldamine (koduleht, sotsiaalmeedia kontod, 

tutvustavad materjalid jne)
• Kommunikatsioon oma liikmete vahel: infokirjad, uudiskirjad, sisemised ajalehed ning teatajad
• Infokoosolekud- ja ühisüritused oma liikmetele
• Huvitegevuse korraldamine oma liikmetele
• Laagrid (lapsed, noored jne.)
• Koolituste korraldamine
• Osalemine oma organisatsiooni välistel üritustel (konverentsid, seminarid, messid) tutvustamaks 

oma organisatsiooni ja/või puuetega inimestega seotud teemasid
• Meediateavitus sh meediapindade ost
• Õigusalane nõustamine
• Rahvusvaheliste organisatsioonide külastused, infovahetus   
• Teavitusmaterjalide koostamised puuetega inimeste teemade informeerimiseks
• Muu: … 

3. Kas oled taotlenud või vajate huvikaitse tegevusteks projektipõhist lisarahastust teistest 
allikatest, kui EPIFond?

• Alati
• Vahel
• Mitte kunagi

Palun kirjelda, millisteks huvikaitse tegevusteks olete viimase kahe aasta (2017-2018) jooksul 
pidanud kõige enam otsima projektirahastusena lisarahastust oma organisatsioonile? …

4. Kuidas hindad, kui keeruline on taotleda EPIFondi kaudu rahastust oma tegevustele

• Kerge
• Pigem kerge ja vähe bürokraatiat
• Pigem raske ja palju bürokraatiat
• Väga keeruline

Kui valisid viimase kahe variandi seast, siis palun põhjenda, miks? …

5. Kas ja kui palju kasutate vabatahtlikku tööd (tasustamata tööd) oma organisatsioonis huvikaitse 
tegevuste läbiviimiseks? Palun hinnake vabatahtliku töö mahtu 0-5, kus 0 on üldse mitte ja viis 
märgib 100% organisatsiooni tööst. Vastamisel on abiks küsimustiku II 1 toodud nimekiri. 
Valikuvariandid: 1 2 3 4 5 

Mis tööd tehakse Sinu organisatsioonis või milliseid teenuseid osutatakse kõige enam 
vabatahtlikuna, palun nimeta? …

V eesmärgid ja tulemused

Kas sinu organisatsioon on informeeritud, mis on riigi ja KOV plaanid ning otsused, mis 
puudutavad puuetega inimesi?
a) Jah
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b) Ei
Palun põhjenda …

2. Kas Sinu organisatsioonil on 1-3 aasta eesmärgid ja plaan, kuidas oma organisatsiooni 
arendada?

• Plaanid puuduvad
• Põhimõtteliselt juhtkond teab,  mis teha, kuid kirjalikku kokkulepet ja otsust ei ole vormistatud
• Juhtkond on koostanud ja kinnitanud plaani
• Juhtkond on koostanud ja kinnitanud plaani, millest oleme andnud teada ka teistele liikmetele
• Oleme oma liikmetelt kogunud tagasisidet,  läbi viinud arutelud  ja selle alusel loonud kirjaliku 

plaani, mis on kinnitatud ning kättesaadav kõigile asjaosaistele

Soovin täpsustada planeerimise protsessi oma organisatsioonis: …

3. Kui palju uusi liikmeid on liitunud teie organisatsiooni võrgustikuga viimase kahe aasta jooksul? 
Palun lisa vastav number …

Kuidas hindad kaasamise piisavust?
• Pole üldse
• Pigem vähe
• Piisavalt
• Üle ootuste palju

4. Kas pealekasvav põlvkond ja noored tunnevad piisavalt huvi, millega Sinu organisatsioon 
tegeleb?
a) Jah
b) Ei

5. Kuidas hindad, kas pealekasvav põlvkond ja noored tahavad liituda Sinu organisatsiooni või 
liikmesorganisatsioonidega?
a) Jah
b) Ei
Palun põhjenda, miks? …

6. Kas oled viimase aasta jooksul teinud koostööd mõne teise puuetega inimeste 
esindusorganisatsiooniga, kellega olete sõnastanud ühised huvid ja eesmärgid?
a) Jah
b) Ei
Palun täpsusta …

7. Kas ja kui palju on EPIKoda aidanud Sinu organisatsioonil luua koostöövõimalusi teiste 
organisatsioonidega ühiste huvide esindamisel?
• Ei ole aidanud
• Pigem on aidanud
• On palju aidanud

Palun põhjenda oma vastust …

8. Kuidas ja mil viisil oled oma liikme või liikmete huve esindades viimase aasta jooksul 
aidanud seletada lahti oma organisatsiooni poolt esindatavat erivajadust, sellega seotud 
vajadusi ning spetsiifilist infot? …
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9. Kas oled viimase aasta jooksul (2017 kuni tänaseni) oma liikme või liikmete huve 
esindades pöördunud õiguskaitse organi poole?
a) Jah
b) Ei
Palun kommenteeri …

10. Kas Sinu organisatsiooni vastu on olnud laiemat avalikku huvi? Kogukonnas, 
meedias? 
a) Jah
b) Ei

Too mõni näide …

VI Sinu mõtted ja ideed

1. Mis on Sinu meelest täna kõige olulisem, et puuetega inimeste esindusorganisatsioonid 
muutuksid tugevamaks? …

2. Mis on Sinu meelest kõige olulisem, et puuetega inimeste esindusorganisatsioonid teeksid 
rohkem koostööd, et olla tugevamad? …

3. Millisel teemal vajaksid rohkem nõustamist ja milliseid uusi oskuseid vajad, et oma 
organisatsiooni arendada ja muuta tugevamaks? …

4. Kuidas Sinu organisatsioon hindab tänast puuetega inimeste esindusorganisatsioonide 
rahastuse skeemi ning milliseid muudatusi teeksid, et olemasolevat süsteemi arendada? …

5. Mille jaoks vajaksid rohkem raha, et oma organisatsioon muuta lähiajal tugevamaks? ..

Kas sooviksid veel lisada oma mõtteid ja ideid, kuidas aidata puuetega inimeste 
esindusorganisatsioonid ühiskonnas nähtavamaks ja tugevamaks?

Aitäh! Sinu vastused on suureks abiks!
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