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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 
18.10.2022 koosoleku protokoll nr. 2022/05 

 
Osalesid nõukogu liikmed: Toomas Sepp,  Anniki Lai, Siiri Tõniste ja Monika Haukanõmm, Meelis Joost ning 
Kerstin Jaani. Kutsutuna osales juhataja Eero Kiipli ning selgitusi andis Sotsiaalministeeriumi õigusnõunik 
Lily Mals.  
 
Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.  
 
Protokollija: E.Kiipli. 
 
Koosolek toimus asukohaga Tallinn Toompuiestee 10, algusega kell 14.00 ja lõppes 16.00.  
 
Koosoleku päevakord:  

Otsustati kinnitada päevakord (ühehäälselt): 

1. IT taotlusvooru tulemuste hindamine ja jaotuse otsustamine 2022 reservist.  

2. SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi ja Sotsiaalministeeriumi strateegilisest partnerlusest perioodil 2023-

2025. 

3. 2023.aasta EPIFondi vahendite jaotuspõhimõtete kinnitamine.  

4. Sotsiaalministeeriumi pöördumine EPIFondi nõukogu põhikirja muutmiseks. 

5. Muud küsimused: 

5.1. Sclerosis Multiplexi Ühingute Liiduga seonduvast. 

5.2. Puuetega inimeste organisatsioonide digipädevuse tõstmise koolitustsüklist. 

5.3. Eesti Kopsuliiduga seonduvast. 

5.4. Puuetega inimeste organisatsioonide hoonete investeeringuvajadustest energiatõhususe ja 

ligipääsetavuse parandamiseks. 

5.5. Järgmise nõukogu koosoleku aeg. 

 

 

1. Päevakorrapunkt: IT taotlusvooru tulemuste hindamine ja jaotuse otsustamine 2022 reservist    . 
Juhataja andis teavitas nõukogu, et taotlusvooru laekus õigeaegselt 25 taotlust, 1 EPIKotta          
mittekuuluva organisatsiooni taotlus ning 2 taotlust pärast tähtaja saabumist. Taotlusi laekus 
kogumahus 23 499,61 eurot. Taotlusvooru kogumaht oli 15 972,5 eurot. 
Kuna taotluste kogusumma ületas taotlusvooruks ettenähtud vahendite mahu, andis juhataja 
ülevaate finantsvahenditest, mis EPIFondi käsutuses on. Ühiselt tõdeti, et kehtiva lepingu tõttu ei 
ole võimalik teisi Fondi finantsvahendeid suunata IT taotlusvooru mahu suurendamiseks. 
Pärast üldiste põhimõtete kohta toimunud arutelu lõppu taandasid ennast otsustamisest Toomas 
Sepp, Meelis Joost ja Monika Haukanõmm. 
 
Nõukogu otsustas ühehäälselt (ennast taandasid T. Sepp, M. Joost ja M. Haukanõmm): 

 
1.1 Mitte rahuldada Põhja-Eesti Pimedate Ühingu taotlust, kuna taotleja ei kuulu EPIKoja liikmete 

hulka. 
1.2 Mitte rahuldada hilinemisega esitatud Eesti Reumaliidu ja Eesti Puuetega Inimeste Koja taotlusi, et 

tagada taotlejate võrdne kohtlemine. 
1.3 Taotlused, mille maksumus jääb alla 500 euro piiri rahuldada täismahus. 
1.4 Taotlused, mille maksumus on 500 - 1000 eurot, rahastada proportsionaalselt vastavalt laekunud 

taotluste rahalisele mahule suhtes IT kaasajastamise taotlusvooru vahendite rahalisele mahule 
(67,44% ulatuses). 

1.5 Punktides 1.1-1.4 otsustatut arvestades kinnitada toetused vastavalt lisale 1. 
 

2. Päevakorrapunkt: SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi ja Sotsiaalministeeriumi strateegilisest 
partnerlusest perioodil 2023-2025. 

Juhataja andis nõukogule ülevaate Sotsiaalministeeriumi ja EPIFondi vahelistest 
läbirääkimistest. Läbirääkimised on olnud konstruktiivsed ja edukad. Sotsiaalministeeriumi 
asekantsler Hanna Vseviov on kinnitanud riigi valmisolekut jätkata strateegilise partnerlusega 
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ning järgneva kolme aasta jooksul on planeeritud valdkonna huvikaitset rahastada läbi EPIFondi 
4,4 miljoni euroga. 
M.Haukanõmm selgitas huvikaitse tegevuste raskuskeskme koondumist Eesti Puuetega 
Inimeste Kojale ning tõi välja inflatsioonist, töökoormuste kasvust ning arendustegevustest 
tingitud vajaduse tõsta Eesti Puuetega Inimeste Koja rahastus 20 % kogu jaotatava toetuse 
mahust. 
Pärast arutelu jaotuse üldiste põhimõtete üle taandasid ennast otsustamisest Toomas Sepp, Meelis 
Joost ja Monika Haukanõmm  
 
Nõukogu otsustas ühehäälselt (ennast taandasid T. Sepp, M. Joost ja M. Haukanõmm):  
2.1 Kinnitada EPIFondi poolt eraldatavate toetuste üldised proportsioonid strateegilise 
partnerluse perioodiks 2023-2025 vastavalt lisale 2. 

 
3. Päevakorrapunkt: 2023.aasta EPIFondi vahendite jaotuspõhimõtete kinnitamine  

Toimus arutelu rahastusvalemi komponentide osakaalu üle. 
M.Haukanõmm rõhutas vajadust rahastusvalemi aruteludesse kaasata EPIKoja liikmeid.  
 
Nõukogu otsustas ühehäälselt: 
3.1 Mitte kasutada rahastuse arvutusmudelis otsekontaktide komponenti.  
3.2 Kinnitada EPIFondi vahendite jaotuspõhimõtted aastaks 2023 vastavalt lisale 3. 

 
4. Päevakorrapunkt: Sotsiaalministeeriumi pöördumine EPIFondi põhikirja muutmiseks. 

Sotsiaalministeeriumi õigusnõunik Lily Mals selgitas vajadust viia EPIFondi põhikiri vastavusse 

Riigivaraseaduse § 80 lõige 3-ga ja selle seostest korruptsioonivastase seadusega. 

 

Nõukogu otsustas ühehäälselt: 

4.1 Võttes arvesse tehtud ettepanekut, anda juhatajale ülesanne teha Sotsiaalministeeriumile 

ettepanek SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi põhikirja vastavusse viimiseks riigivara seaduse 

§ 80. lõikega 3. 

 

5. Päevakorrapunkt muud küsimused: 

5.1. Puuetega Inimeste organisatsioonide digipädevuste koolitustsüklist. 

Juhataja andis ülevaate arengutest puuetega inimeste digipädevuste koolitustsükli 

planeerimisest. EPIFondile on antud võimalus osaleda riigikantselei juures tegutseva 

innovatsiooni tiimi poolt korraldatavas innosprindis. 

5.2. Sclerosis Multiplexi Ühingute Liiduga seonduvast. 

Juhataja andis ülevaate arengutest Sclerosis Multiplexi Ühingute Liidu toetusvahendite 

kasutamise kontrollist ning hetkeolukorrast. Sclerosis Multiplexi Ühingute Liidule on antud 

selgituste andmiseks tähtaeg 29.10.2022.  

5.3. Eesti Kopsuliiduga seonduvast. 

Juhataja teavitas nõukogu Eesti Kopsuliidu pöördumisest, kus selle juhataja on teavitanud 

plaanist lõpetada Eesti Kopsuliidu tegevus organisatsiooni nõrga haldussuutlikkuse tõttu.  

5.4. Puuetega inimeste organisatsioonide hoonete investeeringuvajadustest energiatõhususe ja 

ligipääsetavuse parandamiseks. 

Juhataja teavitas nõukogu plaanist koostada kiri seoses jätkuva investeeringute vajadusega 

puuetega inimeste organisatsioonidele kuuluvatesse kinnisvaraobjektidesse. Eelkõige on 

vajadus seotud energiatõhususe ning ligipääsetavusega.  

Toimus arutelu, arutleti CO2 kvoodi maksust laekuva rahastuse kasutamisvõimaluste üle. 

 

Nõukogu otsustas ühehäälselt: 

5.4.1 Nõukogu liikmetel S.Tõnistel ja M.Joostil selgitada välja, kellele täpsemalt tuleb vastav 

pöördumine koos eelneva kirjavahetuse lisamisega edastada. 

 

5.5. Uus nõukogu koosoleku aeg: 

Järgmine nõukogu koosoleku aeg on 6.12.2022 algusega kell 15.30. 
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Koosoleku juhataja                 Protokollija  
 
Toomas Sepp       Eero Kiipli 
 


