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Eessõna
Eestis on ligi 2000 kurti inimest, nendest ligi 600 on Tallinnas. Kuni 18-aastaseid kurte noori
on Eestis üle 260 ja nendest Tallinnas ligi 90.
Uuringu läbiviimisel kaasati kurte noori ja täiskasvanuid, erialaspetsialiste, alaealiste
kurtidega töötavaid viipekeele tõlke. Uuringu käigus koostatud küsimustikega uuriti,
milliseks hindavad kurdid noored, nende vanemad ja kurtide noortega töötavad täiskasvanud
viipekeele tõlketeenuse tegelikku mahtu erinevates tõlkesituatsioonides ning millised võiksid
olla soovitud viipekeele tõlketeenuse mahud ja täiendavad tõlkesituatsioonid.
Uuringu käigus kasutati erinevaid meetodeid: allikate uurimine, andmete statistiline töötlus,
intervjuud, ekspertarvamused.
Uuringu peamisteks tulemustest võib välja tuua:
•
Tallinna linn on osaliselt taganud kurtidele noortele viipekeele tõlketeenuse peamiselt
õpingutõlkena Tallinna Heleni Koolis alus-, põhi- ja gümnaasiumihariduse omandamisel;
•
Eestis on suured erinevused omavalitsuste vahel täisealistele kurtidele viipekeele
tõlketeenuse võimaldamisel nii mahuliselt kui ka rahaliselt;
•
Eesti riigil, sh omavalitsustel, on täisealistele kurtidele tõlketeenuse mahtude
võimaldamisel ja tagamisel suur mahajäämus võrreldes Soomega;
•
erinevate osapoolte parema koostöö ning hetkel kehtivate viipekeele tõlketeenuste
osutamise regulatsioonide muutmisel oleks võimalik teenust osutada tunduvalt suuremas
mahus.
Uuringu tulemuste põhjal tehtud järeldused ja ettepanekud on välja toodud käesoleva aruande
lõpus ning konkreetselt grupeeritud Tallinna linna sotsiaal- ja tervishoiuametile,
haridusametile, sotsiaalministeeriumile, haridus- ja teadusministeeriumile ning Tallinna
Heleni Koolile.
Uuringu käigus selgus, et kõigi osapoolte ühiseks eesmärgiks on kuulmispuudega inimestele
kuuljatega samasuguste võrdsete võimaluste loomine.
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1 Sissejuhatus
Käesoleva uuringu läbiviimise tellis juunis 2014 Tallinna Heleni koolilt Tallinna sotsiaal- ja
tervishoiuamet, et saada sõltumatu ülevaade viipekeele tõlketeenuste olukorrast ja
prognoositavast vajadusest Tallinnas elavate alaealiste ehk kuni 18-aastaste kurtide,
nürmikute ja pimekurtide seas.
Uuring viidi läbi ajavahemikul juuli 2014 kuni veebruar 2015.
Uuringu metoodika oli valitud võimalikult laiapõhjaline ja hõlmas endas mitmete erinevate
meetodite kasutamist:
-

Eesti ja välismaiste andmeallikate analüüsimine (kodulehed, Soome ja Läti
asjakohased allikad);
analoogsed kurtide avaldatud uuringute tulemused (Tartu Ülikool, Eesti Kurtide Liit
jt);
osapoolte esindajate ja ekspertide kaasamine (arvamuste saamine ja arvestamine);
küsitluse küsimustiku koostamine, läbiviimine, andmete töötlemine ja analüüsimine;
saadud tulemuste tõlgendamine (koos kurtide noortega, täiskasvanud kurtidega,
katusorganisatsioonide esindajatega);
statistilistel tulemustel põhinevate kalkulatsioonide esitamine ja kvalitatiivsetel
andmetel põhinevate ettepanekute sõnastamine.

Uuringu sihtgrupp oli kuni 18-aastased kurdid ja kuulmispuudega noored, kuid uuringu
edukaks korraldamiseks, andmete võrdlemiseks, tõlgendamiseks ja üldisest olukorrast
arusaamiseks oli vaja uuringu korraldajatel ennast kurssi viia ka täiskasvanute kurtide
kogukonna kultuuri ja problemaatikaga, Tallinna ning teiste Eesti suuremate linnade (Tartu,
Pärnu, Viljandi), samuti teiste riikide (Soome, Läti) viipekeele tõlketeenuste osutamise
korraldusega.
Uuringu erinevatel etappidel on kaasatud olnud ning oma abi osutanud:
-

-

-

ettevalmistavas faasis, uuringu vahetulemuste ülevaatamisel ja kõikide tekkinud
küsimuste korral Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuametist juhtivspetsialist Tarmo
Kurves, peaspetsialistid Marina Runno ja Kerti Kollom Seidelberg, Tallinna Heleni
Kooli direktor Ave Kalmus;
uuringu küsitluse koostamisel Ave Kalmus, Heleni Koolist veel osakonnajuhataja
Reet Adama, viipekeeletõlgid Raili Loit ja Külli Terras, Tallinna Majanduskooli
kvaliteedihaldamise õppekava praktikandid Tiina Ait ja Kadi Suits. Neist kaks viimast
aitasid lisaks küsitluste läbiviimisele sisestada andmeid ja tegid esmase andmete
töötlemise;
küsitluse läbiviimisel olid suureks abiks Heleni Kooli õppesekretär Kadi Hellus,
osakonnajuhtajad Reet Adama ja Klaarika Hiis-Hommuk;
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-

-

-

uuringu aruande valmimisele ja andmetest ning kurtide maailmast arusaamisel on
suureks abiks olnud lisaks eelpoolnimetatutele veel Heleni Kooli gümnaasiumi
õpilased, kurdid õpetajad ja töötajad;
toimunud on kohtumised Heleni Kooli töötajatega, katusorganisatsioonide
esindajatega: Tiit Papp, Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimees, Riina Kuusk – Tallinna
ja Harjumaa Kurtide Ühing, Marja-Liisa Landar – Eesti Kurtide Noorte
Organisatsioon, Kaire Papp – Eesti Kurtide Liidu Tallinna viipekeele tõlketeenuse
koordinaator;
uuringuks vajalike andmete kogumisele on kaasa aidanud Milena Pogodajeva
Tallinna Haridusameti peaspetsialist, Kerti Kollom Seidelberg Tallinna sotsiaal- ja
tervishoiuametist, Kadi Hellus Heleni Koolist.

Eriti tänulikud on uuringu läbiviijad viipekeele tõlkidele Raili Loit’le ja Külli Terrasele,
samuti Ave Kalmusele ja Kaire Pappile, kes aitasid erinevatel kohtumistel kurtidega
uuringu meeskonna liikmeid tõlkimisega.
Samuti avaldab uuringu meeskond tänu ekspertidele Vahur Laiapeale, Kaire Papp’le ning
Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooni (EKNO) juhatusele eesotsas president Marja-Liisa
Landar’i ja asepresident Merlin Püss’ga nende poolt tehtud ettepanekute ja näpunäidete
eest nii uuringu läbiviimisel kui ka käesolevale uuringu aruandele. Enamus ekspertide ja
uuringus osalejate ettepanekuid ning märkusi on käesoleva aruande koostamisel arvesse
võetud, aga mitmed ettepanekud ja teemad väärivad kindlasti edaspidist koostööd ning
uute uuringute korraldamist.
1.1.

Uuringu eesmärk

Uuringu peamiseks eesmärgiks oli saada ülevaade Tallinnas elavate alaealiste (kuni 18aastaste) kurtide, nürmikute ja pimekurtide viipekeele tõlketeenuse võimalikest
tõlkesituatsioonidest ja teenuse aastase mahu vajadusest isiku kohta.
Küsitluse tulemuste analüüs tugineb konkreetselt Tallinna kuni 18-aastaste kurtide noorte
vajaduse kaardistusel ja järelkohtumistel sihtgrupi esindajatega saadud selgitustel.
Kokkuvõtted, ettepanekud ja soovitatavate teenuste sisu ja hinna prognoosid tuginevad 2014.
aasta tegelikele viipekeele tõlketeenuse pakkujate hinnakirjadele. Analüüsimisel ja
hinnangute tegemisel on kaasatud kuulmispuudega noori, asjakohaseid spetsialiste ja
katusorganisatsioonide esindajaid.
Läbiviidud küsitluse andmete analüüsi tulemusena on välja selgitatud võimalikud olukorrad
või situatsioonid, kus lapsed ja noored vajaksid otseselt tõlketeenust.
Samuti sisaldasid küsitluse küsimuste valikvastused teisi võimalusi ja täiendavate
ettepanekute tegemise võimalusi, sh sotsiaalteenuseid, millede rakendamine võiks parandada
kurtide noorte võimalusi olla kaasatud igapäevasesse ühiskonna ellu (nt isiklik abistaja ja
tugiisik, Lisa 6.1 küsimus 12 ja Lisa 6.2 küsimus 10).
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1.2.

Uuringu metoodika

Uuringu läbiviimisel keskenduti neljale erinevale andmete saamise ja järelduste tegemise
meetodile:
A. Eesti riiklike ja omavalitsuste dokumentidest ning kurtidele mõeldud veebilehtedelt
info kogumine ja analüüsimine;
B. küsitluse korraldamine kokkulepitud huvigruppide seas: koostamine, läbiviimine ja
tulemuste analüüsimine;
C. grupi-intervjuud kokkulepitud huvigruppide esindajatega (Heleni Kooli gümnaasiumi
astme noored, kurdid õpetajad ja viipekeele tõlgid, Eesti Kurtide Liidu, Tallinna ja
Harjumaa Kurtide Ühingu, Eesti Noorte Kurtide Organisatsiooni esindajad);
D. ekspertarvamused – noorte kurtide esindajad, viipekeele teenuse koordinaator, Vahur
Laiapea.
Peatükkide ja alapunktide lõpus on toodud selle valdkonna kohta järeldused ja ettepanekud,
mis on kokkuvõtlikult esitatud peatükis 6, lk 28 - 31.

7

2 Uuringu sihtgrupp
Uuringu sihtgrupiks olid Tallinna elanike registris olevad (või küsimustikus Tallinna elukoha
aadressiga, sest registrist kontrollimist uuringu käigus ei tehtud):
- kurdid, nürmikud, eeldatav segmenteerimine: eesti ja mitte-eesti keelsed, vanuses kuni 7,
7-13, 14 - 18 a.;
- nende vanemad või hooldajad;
- Heleni Kooli juhid ja pedagoogid: eraldi lasteaed ning kooli osa;
- viipekeeletõlgid.
Puuetega inimeste arvu muutusi Eestis ja Tallinnas aastatel 2012 – 2014 iseloomustavad
andmed on esitatud joonisel 1 (lk 8), millest näeme väikest, aga pidevat tõusu. Tallinna
puuetega inimeste arv oli 2012. aastal 17, 9 % Eesti puuetega inimeste üldarvust ja tõusnud
2014. aastal 19,6 protsendini. Samal ajal on puuetega inimeste arv Eestis kasvanud 2,4-2,6 %
aastas.
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Joonis 1. Puuetega inimeste arv Eestis ja Tallinnas 2012 – 2014.
Kuulmispuudega inimeste arvu muutus Eestis ja Tallinnas on esitatud joonisel 2, millest on
näha, et Eestis on ca 2000 ja Tallinnas ca 600 kuulmispuudega inimest.
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Joonis 2. Kuulmispuudega inimeste arv Eestis ja Tallinnas 2012 – 2014.
Tallinna kuulmispuudega inimeste vanuselist jaotust esitab joonis 3 (lk 9), kus on näha, et
kuni 18-aastaste kuulmispuudega noorte arv Tallinnas on stabiilselt 88-90.
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Joonis 3. Tallinna kuulmispuudega inimeste vanuseline jaotus 2012 – 2014.
Uuringu sihtgrupi, Tallinna kuni 18-aastased noored kurdid, üldiseks arvuks oli seisuga
1.01.2014 sotsiaalministeeriumi andmetel 88 kuulmispuudega noort, kellest 72 olid Tallinna
lasteaedades ja koolides. Nendest kuni 7-aastastest oli Tallinnast 36 last ja 9 neist käisid
teistes Tallinna lasteaedades. Koolides oli 2014. aastal Tallinnast haridusameti andmetel 36
kuulmispuudega last ja nendest 29 õppisid Tallinna Heleni Koolis ning 7 teistes Tallinna
üldharidus- või erikoolides. Tallinna tavakoolides ja -lasteaedades õpivad kas implantaadiga
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või kuulmisvahendiga (kergema kuulmispuudega nürmikud) lapsed, kelledele viipekeele
tõlketeenust igapäevaselt reeglina pole vaja.
Seega uuringu sihtgrupiks jäid Tallinna Heleni Koolis õppivad lasteaia 27 ja kooli 29 kurti
noort, kes vajavad viipekeele tõlketeenust.
Lasteaia laste küsitlemist ei kavandatud, küsimustik esitati lapsevanematele ja kooli
spetsialistidele.
Sihtgrupid ja sihtgruppideni jõudmine oli kavandatud ja saavutati tegelikult läbi isiklike
kontaktide, koosolekute, seminaride ja võtmeisikute. Kontakt saavutati reeglina kas silmastsilma tõlgi vahendusel või e-posti teel.
Uuringu käigus koguti andmeid ka täiskasvanud kurtide (18-aastased ja vanemad) kohta ning
kokkuvõttes selgus, et olenemata ühisest nimetusest kurt või kuulmispuudega inimene, on
kõik uuringu sihtgruppi kuuluvad noored ja täiskasvanud kurdid väga erinevad. Seda oli vaja
eelkõige arvestada küsitluse tulemusi analüüsides ja analüüsi tulemuste tõlgendamisel, sest
vastajate hulgas oli mitmeid kuulmispuudega inimesi, kes ei kasuta üldse viipekeele
tõlketeenust, on inimesi, kes kasutaks seda võimaluse korral igapäevaselt. Küsitluse
vastustele lisatud kommentaaridest selgus, et kõik kurdid saavad endaga hakkama vaatamata
viipekeele tõlketeenuse puudumisele või vähesusele.
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3 Olukorra kirjeldus
Sotsiaalhoolekande seaduses on kohalikele omavalitsustele pandud ülesanded
sotsiaalhoolekande korraldamise ja erinevate sotsiaalhoolekande teenuste osutamiseks,
millede hulka kuulub viipekeele tõlketeenuse osutamine.
Tallinnas asub pea kolmandik nii täiskasvanud kui kuni 18-aastastest Eesti kuulmispuudega
inimestest. Eestis oli seisuga 1.01.2014. aastal kokku 2012 registreeritud kuulmispuudega
inimest ja nendest 611 elasid Tallinnas, kelledest omakorda 88 olid nooremad kui 18aastased (andmed: Sotsiaalministeerium). Parimaks kurtide olukorra ja vajaduste
iseloomustavaks sõnaks on „vajaduste põhisus“. Eestis on erineva rahvuse ja koduse keelega,
erineva sotsiaalse tausta, erinevate huvide, vajaduste ja ootustega kurte, sügava
kuulmislangusega inimesi ning liitpuudega kurte ja nende perekondi. Seepärast on keeruline
üheselt prognoosida või üldistada või täiendada kõigile neile vajalike teenuste nimekirja,
viipekeele tõlketeenuste situatsioone, tõlketeenuse ajalisi ja rahalisi mahtusid.
Eestis on viipekeel saanud keeleseadusesse ja Tartu Ülikoolis valmistatakse ette viipekeele
tõlke, nii eesti viipekeele kui ka rahvusvahelise viipekeele alal.
Soome ja Läti (Riia) täisealistele kurtidele pakutavate viipekeele tõlketeenuste mahtudega
võrreldes ei ole käesoleva uuringu tulemuste ja kogutud võrdlusandmete alusel Eesti riik ega
omavalitsused suutnud seda teenust samaväärses mahus pakkuda ega vajalikul määral
rahastada. Eesti kurdid on naaberriikide kurtide olukorraga kursis ja kurtide noorte üks
võimalikke tulevikustrateegiaid ongi näiteks välismaale siirdumine. Sellise olukorra
tekkimise põhjuste selgitamine ei kuulunud käesoleva uuringu eesmärkide hulka.
Uuringus on võrreldud Tallinna täisealistele kurtidele mõeldud viipekeele tõlketeenuse
mahtusid ja finantseerimist Tartu ning Pärnuga. Kokkuvõtlikult saab tõdeda, et konkreetselt
kurtideni jõudva viipekeele tõlketeenuse maht ühele kurdile on mõlemas linnas oluliselt
suurem kui Tallinnas. Seda nii eelarves oleva raha kui ka teenuse ühe tunni maksumuse osas
(kuni aastani 2014, sest 2015 on olukord hindade osas ühtlustunud).
Tõlkesituatsioonid, mis on ettenähtud Tallinna täiskasvanud kuulmispuudega inimestele, on
loetletud Tallinna Linnavalitsuse 17. november 2014 korralduses nr 1777-k:
-

tõlkimine tervishoiuasutustes;
puudest tingitud asjaajamine;
asjaajamine ametiasutustes;
perekondlik asjaajamine;
asjaajamine teenindusasutustes;
tõlkimine õigusalases asjaajamises;
koolitused;
koosolekud;
telefonitõlge;
11

-

kirjalik tõlge;
kultuuritõlge.

Tõlketeenuse täpsustamine teenuse kirjeldamisel on kindlasti abiks teenuse sisust paremaks
arusaamiseks. Näiteks on Viljandi linna elanikeregistrisse kantud kurtidel võimalik tellida
tõlki oma igapäevasteks asjaajamisteks allpool nimetatud ja kirjeldatud situatsioonides:
- tervishoiuasutuses (perearstid, eriarstid, haiglad, tervisega seotud nõustamised jmt);
- puudest tingitud asjaajamine (rehabilitatsioonikomisjonid, puudespetsiifiline nõustamine
jmt);
- asjaajamine ametiasutustes;
- asjaajamine teenindusettevõtetes;
- perekondlikud asjaajamised (perenõustamine, arenguvestlused, asjaajamine koolides ja
lasteaedades, lastevanemate koosolekud, pidulikud üritused, perekondlikud üritused - abielu
registreerimine, matused jmt);
- õigusalane asjaajamine (notarid, kohtud, õigusalane nõustamine);
- koosolekud (korteriühistu, töökohad);
- kriisiolukorrad (ettenägematud olukorrad, avariid, suhtlemisel politsei- ja
päästeametnikega).
Igale selleks õigustatud täiskasvanud isikule on Tallinna poolt võimaldatud 2 tundi teenuseid
ühes kuus, mis arvestuslikult teeb kokku 24 tundi aastas. Kuu teenuse tundide limiit on
tegelikult piiratud igal kvartalil toimuva rahaeralduse kontrolli kokkuleppega ja kurdi kliendi
personaalset limiiti on võimalik ületada ainult kas lisataotlusega või ise selle eest makstes.
Statistika järgi saab igakuist teenust ca 70 kurti. Lisaks on võimalik taotleda teenust
rahastamist erinevatest projektidest. Selline kurtide kogukonda hetkel rahuldav olukord on
võimalik tänu sellele, et kõik ei vaja viipekeele tõlketeenust kas üldse või võrdsel määral. See
sõltub eelkõige konkreetsest inimese isikusest, aga ka tema tervisest, vanusest ja muudest
sotsiaalsetest faktoritest.
Kutse- ja kõrgkoolis õppimise viipekeele tõlget (õpingutõlget) rahastatakse riiklikest
vahenditest (sh ka euroopa Liidu poolt eraldatavatest projektidest).
Viipekeele tõlgi või viipekeele tõlketeenuse osutaja kvalifikatsioon on hetkel selgelt
reguleeritud, sest kogu Eestis on viipekeele tõlkide atesteerimine ja kvalifikatsiooninõuded
koondunud Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu kätte. Kvalifikatsioonitingimuste muutmine
(viipekeele tõlkidele esitatavate nõuete leevendamine) on antud hetkel (2015. aastal) kõige
keerulisemalt lahendatav, kuid samas tõlketeenuse mahtu oluliselt suurendada võimaldav
ülesanne.
Viipekeele tõlgi pädevus on väga oluline, aga noorte väitel kasutavad nad igapäevasel
suhtlemisel erinevaid elektroonilisi abivahendeid, sõprade ja tuttavate abi.

Näide õpingutõlkest riigi kutseõppeasutuses
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Tallinna Teeninduskooli direktor Meeldi Kaldma tõdes telefoniintervjuus, et kui Tallinna
Teeninduskoolis õppis 2014. aastal 3 kurti õpilast, kellel oli vaja viipekeele tõlki kõrvale, siis
esines olukordi, kus kõigile kolmele oli tõlki vaja korraga, sest nad õppisid erinevates
õppegruppides. Viipekeele tõlketeenust kutseõppeasutustes eraldi riigieelarvest ei
finantseerita. Ainuke lisaraha puudega õppija korral tuleneb tema pearaha koefitsiendist 1,5.
Seega teeninduskool pidi kutseõppeasutuse eelarvest selleks rahad leidma, kui sellist
tõlketeenust vajavad õpilased õppima võttis.
Kuna kehtestatud tunnitasu alusel ei olnud võimalik tõlkidele tasuda (õigemini – selle raha
eest oleks väga vähe teenust saanud), siis moodustati 1,5 viipekeele tõlgi ametikohta.
Teeninduskooli lisataotluse 25 000 euro ulatuses viipekeele tõlketeenuse osutamiseks
Haridus- ja Teadusministeerium 2014. aastal rahuldas, seega Eesti riik aktsepteerib, et
kuulmispuudega õpilaste õpinguid on vaja toetada viipekeele tõlketeenusega. (Meeli Kaldma,
meeli.kaldma@teeninduskool.ee)
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4 Uuringu lähteülesande täitmine
4.1.

Sihtgrupi suurus

Sotsiaalministeeriumi andmetel on Tallinnas registreeritud kuulmispuudega inimeste arvud
aastatel 2012-2014 toodud tabelis 1.
Tabel 1. Kuulmispuudega inimeste arv Tallinnas vanusegrupiti.
Tallinn

Kuulmispuue

Vanus

0-15

16-17

18-64

Kokku

65+

1.01.2014

83

5

347

177

611

1.01.2013

82

6

328

168

584

1.01.2012

86

4

327

176

593

Huvitava faktina võiv välja tuua, et statistikaameti andmetel elas Tallinnas ja pidas 2011.
aasta rahvaloenduse andmetel oma emakeeleks viipekeelt 57 kuulmispuudega inimest,
kelledest 10 olid kuni 14-aastased ja 26 inimest 15-29 aastased. Viimaste hulgas olid ka kuni
18 aastased. Viipekeele emakeelena märkimise võimalus oli 2011. aasta rahvaloendusel
esmakordne ja vabatahtlik ning saadud andmed ei ole kindlasti täielikud.
Sotsiaalministeeriumi andmetel on puude raskusastmega kuulmispuudega noorte arv
Tallinnas toodud tabelis 2.
Tabel 2. Kuulmispuudega noorte arv Tallinnas jaanuaris 2014.
0-6
puude
liik
Tallinn

Kuulmispuue

7-15

16-17

Kesk

Raske

Sügav

Kesk

Raske

Sügav

Kesk

N M

N

M

N

N M

N

M

N

N M N

2 25 14

1

2 23 12

0

2

M
0 44

1

M
0 38

2

1

0

18-20
Sügav

Kesk

M

N

N M N

3

0

Raske

M
0 6

6

4

Raske

3

Sügav

M

N

M

4

0

0

Kokku
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Tallinna haridusameti andmetel õppis detsembris 2014 Tallinna lasteaedades ja koolides
72 kuulmispuudega last vanuses 2 kuni 20 aastat. Nendest 29 olid väljas poolt Tallinna
omavalitsustest. Kuulmispuudega lapsed ja noored õppisid veel lisaks Tallinna Heleni
Koolile seitsmes Tallinna erinevas koolis ning üheksas lasteaias.
Kokkuvõte uuringu sihtgrupi suuruse osas:
Tallinna kuni 18-aastastele noortele osutatava viipekeele tõlketeenuse sihtgruppi
kuulusid need noored Heleni Koolis õppivad kurdid, kelle elukoht oli Tallinn ja keda oli
kokku 43, neist 21 lasteaias ja 22 koolis (seisuga detsember 2014, allikas: Tallinna
haridusamet).
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4.2. Uuringus kasutatud küsimustikud ja vastused
Viipekeele teenuste mahu hetkeseisu ja vajaduse hindamine oli uuringu peamine eesmärk ja
selleks koostati ning viidi läbi küsitlus neljas erinevas sihtgrupis:
1.
2.
3.
4.

kuulmispuudega õpilased
kuulmispuudega laste vanemad (lasteaias ja koolis)
Heleni Kooli töötajad (lasteaias ja koolis)
viipekeele tõlgid

MÄRKUS 1: kuna valdav enamus kuni 18-aastaseid kurte noori õpib Tallinna Heleni Koolis,
siis on saadud vastused statistiliselt usaldusväärsed järelduste ja ettepanekute tegemiseks.
MÄRKUS 2: uuringu tulemused ei sisalda vastuseid pimekurtidelt ja implantaatidega
noortelt ning nendega seotud huvigruppidelt (nende lapsevanemad, õpetajad jt).
MÄRKUS 3: küsitlused jagati küsitletavatele laiali ja paluti tagastada nädala jooksul,
küsimusi viipekeelde ei tõlgitu.
Küsimustikud olid eraldi välja töötatud õpilastele ja lastevanematele (sh lasteaia
lapsevanemad) ning noortega töötajatele (sh õpetajad) ja viipekeele tõlkidele.
Kokku vastas 53 inimest, neist 3 ankeedis olid elukohana märgitud paik väljaspool Tallinna,
2 vastajat õpilaste hulgas olid vanemad kui 18 aastat. Uuringu tingimustele vastavaid
küsimustikke oli kokku 50.
Elukohana oli palutud õpilastel ja lastevanematel märkida linnosad.
märkinud elukohaks Tallinn, täpsustamata linnaosa.

Viis vastajat olid

Õpilasi vastas 12, neist 10 vanuses 10 – 18-aastased ja 2 olid 20-aastased.
Lapsevanemaid vastas 16, neist 6 lasteaiast ja 10 koolist.
Kooli töötajaid vastas 22, neist tõlke 2, lasteaia töötajaid 4, kooli töötajaid 13 ning nii
lasteaias kui koolis töötajaid 3.
Küsimustikud koosnesid viiest osast: vastaja andmed, hinnangud viipekeele teenuse
praegustele mahtudele (LISA 1), hinnangud viipekeele teenusega rahulolule, hinnangud
vajaliku viipekeele teenuse mahtudele (LISA 2) ja avatud küsimus (millist täiendavat abi
noored veel vajaksid).
Vastuste töötlemine koosnes kolmest etapist:
1. etapp – statistiliste andmete ja kommentaaride sisestamine
2. etapp – tabelitesse antud vastuste sisestamine
3. etapp – saadud andmete töötlemine (eraldi statistilised andmed, kommentaarid,
teenuse hetkeseisu sagedus ja mahud ning teenuse vajaduse sagedus ja mahud)
Järgnevalt on toodud lühikokkuvõtted iga küsitluse küsimuse kaupa sihtgruppide lõikes.
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4.2.1. Õpilased
Vastanud õpilastest (12) olid
5 meessoost ja 7 naissoost;
8 kurdid ja 4 vaegkuuljad;
Elukohana oli märgitud Tallinna linnaosadena Kristiine 1, Lasnamäe 3, Tallinn 2, Pirita 1,
Põhja-Tallinn 4, Mustamäe 1 kord.
Emakeeleks oli eesti keel 3, eesti viipekeel 4, vene keel 1, eesti keel ja eesti viipekeel 1, eesti
viipekeel ja vene keel 1, eesti keel ja vene keel 1, vastamata 1 vastajal.
Igapäevase suhtluse keeleks oli eesti keel 1, viibeldud eesti keel 2, eesti viipekeel 6, eesti keel
ja eesti viipekeel 2 ning eesti keel, eesti viipekeel ja vene viipekeel 1 korda.
Noortele mõeldud senist tõlketeenuse mahtu hindas piisavaks 2 vastajat, pigem piisavaks 3, ei
osanud vastata 3 ja pigem mittepiisavaks 2, ei vastanud 2. Keskmine hinnang teenuse
piisavuse osas oli vastanute poolt 2,5. Küsimuse skaala oli 1-piisav, 2-pigem piisav, 3-ei oska
öelda (ei ole kasutanud), 4-pigem ei piisa, 5-üldse ei piisa.
Märkus: skaala oli sama teises küsimustikus ja kehtib järgnevate sihtgruppide vastuste
kokkuvõtete puhul.
Tõlketeenuse kättesaadavusega oli väga rahul 2 vastajat, pigem rahul 3, ei osanud öelda 5 ja
pigem ei olnud rahul 1, samuti ei vastanud 1. Keskmine vastanute rahulolu oli 2,45. Skaala
vastustega oli järgmine: 1-väga rahul, 2-pigem rahul, 3-ei oska öelda, 4-pigem ei ole rahul, 5üldse ei ole rahul.
Küsimusele, millist abi vajaksid noored igapäevaeluga toimetulekuks veel, kinnitas tugiisiku
vajadust 3, isikliku abistaja vajadust 4, ei vaja täiendavat abi 2, ei vastanud 2 ja 1 lisas tõlgi
vajaduse.
Hetkemahtude tabelit oli täitnud 8 ja midagi ei märkinud 4 vastajat.
Tulevikuvajaduse tabelit oli täitnud 9 ja midagi ei märkinud 3 vastajat.
4.2.2. Lapsevanemad
Vastanud lastevanematest (16) olid
7 mehed ja 8 naised, 1 oli jätnud soo vastamata;
5 olid kuuljad, 7 kurdid ja 4 vaegkuuljad;
Elukohana Tallinnas linnaosadena oli Kristiine 1, Lasnamäe 4, Pirita 1, Põhja-Tallinn 2,
Tallinn 3, Mustamäe 5.
Emakeeleks oli eesti keel 2, eesti viipekeel 10, vene keel 2, eesti keel ja vene keel 2 vastajal.
Igapäevase suhtluse keeleks oli eesti keel 3, viibeldud eesti keel 1, eesti viipekeel 7, eesti keel
ja eesti viipekeel 3, eesti keel ja muu keel 1 (lisaks vene keel) ning eesti viipekeel, vene
viipekeel ja muu keel 1 (vene keel).
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Noortele mõeldud senist tõlketeenuse mahtu ei hinnanud piisavaks ükski vastaja, pigem
piisavaks 2, ei osanud vastata 4 ja pigem mittepiisavaks 5, täiesti mittepiisavaks 3 ja ei
vastanud 1. Keskmine hinnang vastanute poolt oli 3,6. Kommentaarides oli lisatud (on
säilitatud vastaja kirjaviis):
tänu Kurtide Liidu sots. töötaja vastutulelikkusele;
nagu ei anna noortele viipekeele tõlk;
Tallinna poolt aeg piiratud;
jäin ilma paljudest üritustest, kuhu lapsega ei saa ilma teenuseta minna;
2 tundi tõlketeenust kuus kindlasti ei piisa;
olen mitu korda näinud, et kui kurdid tulevad koosolekule ja viipekeele tõlki pole, siis nad
pidid lihtsalt koju minema;
- sest tellimuste tundide arv on väga väike;
- tõlketeenuse eelarve puudub, ma ei saa vabalt tellida;
- on tekkinud olukordi, et kuu jooksul vajame rohkem tõlke kui on selleks ette nähtud.
Tõlketeenuse kättesaadavusega oli väga rahul 1 vastaja, pigem rahul 4, ei osanud öelda 6 ja
pigem ei olnud rahul 3, üldse ei olnud rahul 1, samuti ei vastanud 1. Keskmine vastanud
lastevanemate rahulolu oli 2,9. Kommentaarides oli lisatud:
-

-

ei ole rahul;
enamusel on alati kuu alguses tunnid otsas iga kuu alguses, siis edasi istuvad nad kodus
kuni järgmisel kuul saaks tasuta teenuse tunde;
- soovitud tõlki ei saa, antakse teine;
- tõlk pole küllalt kättesaadav ehk tõlk-tööjõudu vähe.
Küsimusele, millist abi vajaksid noored igapäevaeluga toimetulekuks veel, kinnitas tugiisiku
vajadust 9, isikliku abistaja vajadust 1, mõlema - tugiisiku ja isikliku abistaja vajadust 3, ei
vaja täiendavat abi 1, ei vastanud 2.
Hetkemahtude tabelit oli täitnud 14 ja midagi ei märkinud 2 vastajat.
Tulevikuvajaduse tabelit oli täitnud 14 ja midagi ei märkinud 2 vastajat.
4.2.3. Töötajad
Vastanud töötajatest (20) olid: 12 kuuljad, 5 kurdid ja 3 vaegkuuljad.
Emakeeleks oli eesti keel 12, eesti viipekeel 2, vene keel 1, eesti keel ja viipekeel 3, eesti
viipekeel ja muu keel 1 (leedu keel) vastajal.
Igapäevase suhtluse keeleks oli eesti keel 4, viibeldud eesti keel 1, eesti viipekeel 5, eesti keel
ja eesti viipekeel 2, viibeldud eesti keel ja eesti viipekeel 2, eesti keel, viibeldud eesti keelt ja
muu keel 1 (lisaks kirjutamist) ning eesti keel, viibeldud eesti keel ja eesti viipekeel 1.
Noortele mõeldud senist tõlketeenuse mahtu ei hinnanud piisavaks ega pigem piisavaks ükski
töötajast vastaja, ei osanud vastata 5 ja pigem mittepiisavaks 8, täiesti mittepiisavaks 7.
Keskmine hinnang vastanute poolt oli 4,1. Kommentaarides oli lisatud:
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tasuta tõlketeenus ei täida kogu vajadust ning inimestel ei ole sageli võimalik selle
teenuse eest ise tasuda;
- pidev probleem on see, et tõlketeenuse maht on ära kasutatud ja keegi ei taha tasu eest
seda teenust tellida;
- väga vähe aastas - ühes kuus 2 tundi;
- ainult 2 tundi kuus;
- tarvis oleks rohkem ka mulle;
- 3 tundi aastas on imevähe;
- paljud noored sooviksid edasi õppida ning kutset saada, aga on takerdunud tõlgi
puudumise tõttu;
- alati kõikides õppetundides ei ole tõlget ja see teeb õpilasel õppimise ja õpetajal
õpetamise keeruliseks, kui õpetaja ei oska viipekeelt;
- valikuvõimalused õppimiseks on piiratud, kuna tõlketunde on vähe;
- tihti tuleb oma tõlketundide arvelt tunde võtta ja milleks;
- kooli tõlgid hõivatud, tekib meil vajadus tõlkida;
- noortel pole enamasti seda võimalust ja pole ka harjumust tõlke kasutamiseks;
- tean, et ollakse rahulolematud tõlketeenuse mahu vähesuse tõttu.
Tõlketeenuse kättesaadavusega ei olnud väga rahul ega pigem rahul mitte ükski, ei osanud
öelda 5 ja pigem ei olnud rahul 12, üldse ei olnud rahul 3. Keskmine vastanud lastevanemate
rahulolu oli 3,9. Kommentaarides oli lisatud:
-

väga väike tundide arv tõlketeenust;
täiskasvanutele ei leita/pole võimalik alati tellida viipekeele tõlki;
tõlki on raske saada, eriti erandolukordades, kui pole võimalik pikalt ette broneerida (nt
lapsega arsti juurde minnes);
- tahavad kvalifitseeritud tõlki, keda on vähe ja raske saada;
- alati ilma tõlgita, kui pojad tõlkimas kaasas;
- mõnikord tõlketeenust samal päeval ei saa kohe tellida;
- tõlketunnid peaks vabad olema, mitte kammitsema kurtide tõlkevajadusi;
- tõlketundide arv on liiga väike;
- tõlketundide arv on väga vähe;
- tõlketunde on väga vähe, ei saa täisväärtuslikku elu elada;
- puudub noortel oma teenus;
- tõlketeenust pole võimalik saada vastavalt vajadusele, nt õpinguteks on võimalik saada
vaid osaliselt ja seejärel õpingud katkestama või?;
- kurdid ei ole rahul.
Küsimusele, millist abi vajaksid noored igapäevaeluga toimetulekuks veel, kinnitas tugiisiku
vajadust 5, isikliku abistaja vajadust 1, mõlema - tugiisiku ja isikliku abistaja vajadust 4, ei
vaja täiendavat abi 1, ei vastanud 2. Lisaks tugiisiku ja isikliku abistaja vajadusele arvasid 4
vastajat veel, et
-

-

kuulmisabivahendeid (implantaat, kuuldeaparaat) kasutavad lapsed tihti ei vaja viipekeele
tõlketeenust;
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operatiivsemat tõlgi saamise võimalust, sest palju on üritusi ja sündmusi, millest ei tea
ette;
- 1, 2 on liitpuudega noortele vajalik, viipekeele teenus võiks olla pidevalt kättesaadav,
mitte pisteline tavalistele kuulmispuudega noortele;
- suhtlemisõpetust kuuljatega, kasutades kirjalikku keelt.
Hetkemahtude tabelit oli täitnud 15 ja midagi ei märkinud 5 vastajat.
-

Tulevikuvajaduse tabelit oli täitnud 16 ja midagi ei märkinud 4 vastajat.
4.2.4. Viipekeeletõlgid
Vastanud tõlkidest (2) olid mõlemad kuuljad, emakeeleks oli eesti keel,
Igapäevase suhtluse keeleks oli eesti keel 1 ning eesti keel, viibeldud eesti keel ja eesti
viipekeel 1.
Noortele mõeldud senist tõlketeenuse mahtu hindasid mõlemad tõlgid täiesti mittepiisavaks,
keskmine rahulolu hinnang oli 5,0. Kommentaarides oli lisatud:
-

on vaja tervishoiuasutuses, kultuuri- ja ametiasutuses;
koolides tõlketeenusele eraldi rahastust pole, ei piisa raha kogu tõlketeenuse vajaduseks,
väljaspool kooli praktiliselt tõlketeenust ei võimaldata.
Tõlketeenuse kättesaadavusega tõlgid pigem ei olnud rahul ja üks ei olnud üldse rahul.
Keskmine vastanud tõlkide hinnang kurtide rahulolule oli 4,25. Kommentaarides oli lisatud:
tean, et inimesed on pidanud mõnest ettevõtmisest loobuma tõlke puudumise tõttu;
tõlketeenuse maht väga piiratud, kuu ja aastapiirangud, alaealistele teenus praktiliselt
kättesaamatu.
Küsimusele, millist abi vajaksid noored igapäevaeluga toimetulekuks veel, arvasid vastanud
tõlgid, et
-

tavanoortele mõeldud õppinud spetsialisti abi tõlgi vahendusel - noorsootöötaja,
karjäärispetsialist, jne;
- liitpuudega kurdid võivad vajada nii tugiisiku kui isikliku abistaja teenust, lisapuudeta
kurtidele piisab vaid piisaval määral tagatud tõlketeenuse olemasolust.
Hetkemahtude tabelit oli täitnud 2 ja tulevikuvajaduse tabelit oli samuti täitnud 2 vastanut.
-

4.3. Tõlkesituatsioonide loetelu
Vastavalt uuringu tulemustele on kuni 18-aastastele noortele täiendavalt vajalik viipekeele
tõlketeenuse kasutamine järgmistes situatsioonides, mida ei ole loetletud või täpsustatud
Tallinna korralduses 1777-k :
-

õppetõlge - tunnitõlge-õppetöö (hetkel pole piisavalt tõketeenuse ressursse ka Heleni
Koolis);
ekskursioonid, reisid (klassidele, gruppidele);
huvitegevus, mitte kooli poolt organiseeritud, väljaspool Heleni Kooli;
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-

arenguvestlused, kool-kodu kontaktid, sama lasteaias;
peredega üritused ja pereüritused;
meditsiiniteenus – individuaalne-privaatne, mitte koos vanemaga;
rehabilitatsiooniteenused, mitte Heleni Koolis;
aktused, etendused jms, väljaspool Heleni Kooli;
peod ja pidulikud üritused, koolis ja väljaspool kooli;
spordi- jms võistlused, koolis ja väljaspool kooli;
kohtumised kuuljatega, eelnevalt kokkulepitud ja organiseeritult;
kultuuritõlke täpsustused (teater, kontsert, kirik, muuseumid).

Uuringu tulemusena küsitlustes toodud vajalike tõlkesituatsioonide loetelu huvigruppide
arvates on esitatud Lisades 3-6.
4.4. Viipekeele tõlketeenuse mahud
Järgnevalt on toodud andmed täisealistele kurtidele mõeldud viipekeele tõlketeenuste osas,
sest noortele kuni 18-aastastele pole sellist statistikat olemas.
Eesti piires olid ja on jätkuvalt suured erinevused täiskasvanud kurtidele osutatavate
viipekeele tõlketeenuste hindades ja tulenevalt sellest ka mahtudes. Järgnevates tabelites on
toodud andmed, mis on saadud Eesti Kurtide Liidu kodulehelt ja linnade aastaeelarvete
menetlemise dokumentidest.
Tabel 3. Viipekeele tõlketeenusele eraldatud raha eelarves 2009 - 2015
Raha
Tallinn
Tartu
Pärnu

2009
28249
28760
21382

2010
28249
62122
19154

2011
20727
62122
19012

2012
27900
62127
19500

2013
28250
62127
20980

2014
37100
62127
23040

2015
37100
87500
27900

Tabel 4. Viipekeele tõlketeenuse saajaid 2009 – 2015
teenuse saajadregistreerunud
Tallinn
Tartu
Pärnu
*-andmed polnud
kättesaadavad

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

200
111
74

223
138
80

153
132
75

198
133
70

210
140
75

250/582
130
*

295/590
130
*

20

Tabel 5. Viipekeele tõlketeenuse tunnihind 2009 – 2015
Teenuse tunni hind

2009

26,52
Tallinn
9,59
Tartu
13,1
Pärnu
*-andmed polnud kättesaadavad

2010

2011

2012

2013

2014

2015

29,25
23,01
13,1

26,52
23
18,53

26,45
23,01
19,46

36,27/36,35
23,01
20,94

37,32
23,01
*

38,70
27,60
41,00

Näiteks Tartus oli eesmärgiks 2013. aastal saavutada tase, et täiskasvanud kurtidele
osutatakse kokku 2700 viipekeele tõlketeenuse tundi. Võrreldes Tallinna planeeritavat
tundide arvu (ca 1000) on see tunduvalt väiksem just ühe teenuse saaja kohta.
Alaealiste kurtidega tegeleb Tartus sotsiaalabi osakonna lastekaitseteenistus koostöös Tartu
koolidega. Teenistuse juhataja Merle Liivaku sõnade kohaselt eraldi viipekeele tõlketeenuste
eraldisi ega süsteeme Tartus ei ole. Analoogselt Tallinnaga kasutavad lapsevanemad enda
limiite (kui üks või mõlemad vanemad on kurdid) või taotlevad seda erakorraliselt (kui
vanemad on kuuljad). Samuti on Tartus lasteaed Nukitsamees, Tartu Hiie kool, mille juures
on samuti lasteaiaealistele kuulmispuudega laste rühm. Lastekaitseteenistuse andmetel on see
süsteem toiminud ja vajadusel on kasutatud võimalust erakorraliselt täiendavat toetust
taotleda.
Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna eakate ja puuetega isikute hoolekandeteenistuse
juhataja - hoolekande peaspetsialist Indrek Rohtla andmetel kasutati 2014. aasta jooksul
Tartus 2700 viipekeele tõlketeenuse tundi. Nimekirjas oli 153 täisealist tõlketeenuse vajajat.
Tõketeenuse tunde polnud 2014.aastal kasutanud 27 kuulmispuudega inimest. Üle 36 tunni
aastas on kasutanud kokku 17 inimest, vähesel määral rohkem tunde 36 - 40 tundi on
kasutanud 6 inimest, 40 -50 tundi kasutas 5 tõlketeenuse vajajat ja 60 -81 tundi kasutas 6
kuulmispuudega inimest. Enamusel rohkem kasutajatest oli palju terviseprobleeme, samuti
palju olmemuresid, oli ka töökoha otsimise või tööalaste muredega seotud tõlkimisi ning
koolituste ja kutsehariduskeskuses õppivatele noortele tõlkimisi. (vt Lisa 7. Indrek Rohtla
intervjuu)
Tabelis 6 (lk 19) on toodud Tallinna, Pärnu ja Tartu linnades viipekeele tõlketeenuse
pakkujate tõlketeenuste tunnihindade võrdlused. Kodulehtedel avaldatud hinnakirjad on
toodud Lisas 9. Nagu tabelis toodust nähtub, on Tallinna ja Tartu mõlema tõlketeenuse
pakkuja hinnad enam-vähem täpselt samad. Pärnu tõlketeenuse pakkuja hinnad on
osutatavate teenuste osas mõnevõrra kõrgemad. Kindlasti peab märkima, et võrreldes
varasemate aastate tõlketeenustega on lisandunud paaristõlketeenus ja kiirtellimus.
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Tabel 6. Viipekeele tõlketeenuse tunnihind Tallinnas, Tartus ja Pärnus, 2015
2015

Tallinn

Pärnu

Tõlkesituatsioon /
tunni hind KM-ga eurot

Viipekeeletõlkide OÜ

Tõlkekeskus

Tõlkimine tervishoiuasutustes
Puudest tingitud asjaajamine
Asjaajamine ametiasutustes
Perekondlik asjaajamine
Asjaajamine teenindusasutustes

38,7
38,7
38,7
38,7
38,7

41
41
41
41
41

Tõlkimine õigusalases asjaajamise,
politseis

42,2

66

Koolitused
Koosolekud
Telefonitõlge/tõlge esinduses
Kirjalik tõlge/toimetamine
Kultuuritõlge
Paaristõlge/konverentsil
Õpingutõlge
Konverentsitõlge
Kohtutõlge
Olmetõlke paaristõlge
Olmetõlge kiirtellimusena
Tõlkimine politseis, kiirtellimus

38,7
38,7
24
20
55
80
26
55
42,2
61,5
52,5
52,5

41
41
29
20
66
110
31
83

Tartu
MTÜ
Tartu
Viipeeletõlgid
34,8
34,8
34,8
34,8
34,8

Tartu
Viipekeeletõlkide OÜ
38,7
38,7
38,7
38,7
38,7
42,2

34,8
34,8
34,9
20
55
77
26
55
69

38,7
38,7
24
20
55
80
29
55
42,2
61,5
52,5
52,5

Kokkuvõte viipekeele tõlketeenuse mahu vajadusest Tallinnas
Kurtide Liidus on Tallinna tõlketeenuse osutajate nimekirjas 21 viipekeele tõlki, kes vastavad
kõigile kvalifikatsioonitingimustele. Arvestades Tallinna poolt eraldatavat raha ja sellest
tulenevat võimalike tundide mahtu, siis on keskmised sellised:
-

-

-

igale nimekirjas olevale viipekeele tõlgile jätkub keskmiselt aastas 50 tundi tööd, mis on
keskmiselt natuke üle 4 tunni kuus; selge on, et sellisest mahust kõik tõlgid ära ei ela ja
nad peavad omama veel täiendavat töökohta või töökohti, mis omakorda teeb keeruliseks
tõlketeenuse osutamise kiiretes ja ootamatutes olukordades;
arvestuslikult võimaldaks Tallinna eelarves teenusele eraldatav summa palgata 3
täiskohaga tõlki, kes suudaksid aasta jooksul osutada vähemalt ligi 3500 tundi viipekeele
tõlketeenuseid (Heleni Kooli töötasufondi ja töökorraldust aluseks võttes), mis on 3,5 – 5
korda rohkem, kui praeguse süsteemi juures teenust aastas osutada suudetakse;
võrreldes 2015. aasta hindasid Tallinnas, Pärnus ja Tartus on näha hindade ühtlustumine
ning Tartu ja Pärnu tõlketeenuse maksumuse märgatav tõus, mis on selgitatav
käibemaksu lisandumisega, sest kuni 2014. aastani olid nendes linnades tõlketeenus ilma
käibemaksuta;
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-

alates 2015. aastast põhjustab suuremate linnade viipekeele tõlketeenuste mahtude
erinevuse eelkõige linna eelarves eraldatud summad, sest tunnihinnad on enam-vähem
sarnased.

Uuringu tulemusena alaealiste kurtide saadud ja soovitavad teenuste mahud ja nende
esinemise sagedused on antud lisas 5. Viipekeele tõlketeenuse hinnanguline esinemise
sagedus (oktoober-november 2014 küsitluse tulemused) ja lisas 6. Viipekeele tõlketeenuse
hinnanguline soovitav maht ja sagedus (oktoober-november 2014 küsitluse andmed).
Kommentaar:
Senised viipekeele tõlketeenused kuni 18-aastastele on Tallinnas tagatud kas Tallinna Heleni
Kooli (so Tallinna eelarvest), Tallinna linna poolt võimaldatud teenusena lapsevanemate
arvel või projektidest saadud vahenditest.
Küsitluste kokkuvõttena on järgnevas tabelis esitatud finantsarvutuste tulemused võimalike
lisateenuste rakendamiseks, seotud järelduste-soovitustega.
Tabelites 7 ja 8 ilmneb, et teenuse saajate kogemused ja vajadused viipekeele tõlketeenuse
osas on väga erinevad. Sellest tulenevalt tuli küsitluse koostamisel ja saadud andmete
tõlgendamisel lähtuda kõigepealt teenuse saamise sagedusest (kas päevas, nädalas, kuus või
aastas) ja seejärel valitud sagedusele vastavast hinnangulisest ajalisest mahust. Näiteks tabelis
7 hindavad vastajad olmetõlketeenuse saamise sageduseks kas kord nädalas või kuus või
aastas vastavalt enda isiklikele kogemustele. Andmete kokkuvõttest on näha, et nendel, kes
olid saanud olmetõlketeenust kord nädalas, said seda keskmiselt 1,9 tunni ulatuses. Üks kord
kuus viipekeele olmetõlketeenuse saajad hindasid saadud mahuks kuus keskmiselt 4,9 tundi.
Aasta lõikes olmetõlketeenuse saajad hindasid olmetõlke keskmiseks mahuks 18 tundi.
Analoogselt on tõlgendatavad Tabeli 7 (lk 24) teiste tõlketeenuste sagedused ja mahud –
õpingutõlge, tõlge perekondlikel üritustel ja kultuuritõlge.
Rahalistes arvutustes on välja jäetud õpingutõlke mahud, sest seda teenust rahastatakse eraldi
ja seetõttu ei kuulu käesoleva uuringu lähteülesandes mainitud sihtgrupi teenuste loetelusse,
mida võimaluse korral rahastatakse sotsiaal- ja tervishoiuameti kaudu.
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Tabel 7. Viipekeele tõlketeenuse orienteeruv tegelik maksumus Tallinnas hinnangulise esinemise
sagedus põhjal (küsitlus oktoober-november 2014)
teenuste maht ajaühikus kokku (tundi) päevas nädalas
kuus
aastas
OLMETÕLGE
0
1,6
4,9
17,95
TÕLKIMINE PEREKONDLIKEL
ÜRITUSTEL
0
2,7
3,4
2,8
KULTUURITÕLGE
0
0
0
11,2
MUJAL (eespool nimetamata, palun
täpsusta)
0
0
0
0
KOKKU TUNDE
0
4,3
8,3
31,95
HINNANGULINE MAKSUMUS
NÄDLAS/KUUS/AASTAS 38.70€
0
166,41
321,21 1236,47
40 noort kuulmispuudega
0
6656,40 12848.40 49458,60
AASTAS KOKKU: 35 nädalat/12 kuud
232974,00 154180,80 49458,60

Tabelis 7 toodud tulemused langevad kokku Tallinna eelarvest viipekeele tõlketeenuse
tegeliku rahastusega Kurtide Liidu ja Heleni Kooli kaudu, sest 37 000 + 24 000 = 61 000
eurot, mis on 2014. aastal Tallinna tegelik otsekulu viipekeele tõlketeenuse osutamiseks.
Hinnanguline väide kehtib, kuna küsitluses on kokku võetud ja arvutustes koondatud kõigi
huvipoolte arvamused (hinnangud) tegelike tõlketeenuste saadud mahtude osas, millede seas
võib esineda korduseid, nt ema ja laps on hinnanud sama teenust, sama sagedusega, samas
mahus.
Soovitud teenuste loetelu, mahtude ja viipekeele tõlketeenuse hetkehindade alusel on
arvutatud võimaliku finantseerimise orienteeruv maht 40 kuni 18-aastase noorele teenuse
osutamise korral ühes aastas, tulemused on esitatud tabelis 8.
Tabel 8. Viipekeele tõlketeenuse orienteeruv maksumus hinnanguliselt soovitava mahu ja sageduse
põhjal (küsitlus oktoober-november 2014)
teenuste maht ajaühikus kokku
(tundi)
OLMETÕLGE
TÕLKIMINE PEREKONDLIKEL
ÜRITUSTEL

päevas

nädalas

kuus

aastas

3

0

14,3

32

0
0

0
0

0
5

12,1
19,1

0
0

0
19,3

0
63,2

0,00

746,91

2445,84

0,00
0,00

8962,92
358516,80

2445,84
97833,60

KULTUURITÕLGE
MUJAL (eespool nimetamata, palun
täpsusta)
0
KOKKU
3,0
HINNANGULINE MAKSUMUS
NÄDLAS/KUUS/AASTAS 38.70€
116,10
MAKSUMUS AASTAS KOKKU: 175
päeva, 35 nädalat/12 kuud: 20317,50
40 kuulmispuudega kurti noort 812700,00
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Järeldused:
-

-

-

arvestades Tallinna eelarves eraldatud raha täiskasvanutele viipekeele tõlketeenuse
osutamiseks (37000 eur), kurtide tegelikke kogemusi ja Tallinna viipekeele tõlketeenuse
kaudset finantseerimist Heleni Koolis (tõlkide palgafond aastas ca 24000 eurot), siis
lisarahastuse vajadus aastas uuringu tulemusena saadud andmete ja arvutuste põhjal on
suurusjärgus 100 000 eurot;
kõikide soovide täitmisel (vt Tabel 8, sagedus päevas ja nädalas) oleks vajaminevad
eelarve eraldised oluliselt mitme suurusjärgu võrra suuremad kui hetkeseisus viimastel
aastatel 2013 – 2015 on tegelikult eraldatud;
tunnihinna kasvu mõju teenuse mahu vähenemisele saaks vähendada teenuse pakkumise
ümberkorraldamisega.

Täpsustus:
Tallinna Heleni kooli direktori poolt antud infost selgus, et viipekeele tõlgid saavad õpetajale
ettenähtud töötasu riiklikult kehtestatud kuupalgamäära alusel ja nädala koormuseks on neil
24 tundi. Jooksvalt peetakse koolis tööaja arvestust töötatud tundide ja vajadusel tehtud
ületundide osas. Kuna viipekeele tõlkidele ei laiene pikendatud puhkuse sätted, siis on
võimalik nende rakendamine suveperioodil. Tulenevalt eelpool toodust ja arvestades ühes
kuus olevate tööpäevade arvuks keskmiselt 22, siis tulenebki, et Heleni kooli viipekeele tõlk
töötab ühes kuus 105 tundi ja aastas ligikaudu 1200 tundi. Palgafondi kulud selleks olid 2014.
aastal 12 900 eurot. Kui Tallinna eelarves viimastel aastatel eraldatud 37000 eurot eraldada
töötasufondiks, siis olekski see ligikaudu 3 viipekeele tõlgi töötasudeks koos riigimaksudega
ning selle eest saaks 3600 tundi tõlketeenuseid, mis võimaldaks viipekeele tõlketeenuseid
pakkuda 3 – 5 korda rohkem, kui tunnihinna alusel teenust osutades. Praeguse süsteemi
korral sõltub võimaldatavate tõlketeenuse tundide arv sellest, milliseid teenuseid kurdid
vajavad – kas kallimaid või odavamaid.
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5. Välisriigi kogemused viipekeele tõlketeenuse osutamisel
5.1. Soome
Soomes on ühes aastas ettenähtud viipekeele tõlketeenuseid täisealistele kuulmis- ja
kõnepuudega inimestele vähemalt 180 tundi ning liitpuude korral (pimekurtidele) vähemalt
360 tundi. Kui aktiivse kasutamise vajadusel on aasta limiit jooksva aasta septembriks täis,
on võimalus taotleda lisa 100 tundi.
Riik on korraldanud rahastamise ja teenuse osutamise tsentraliseeritult, omavalitsustele on
pandud kohustus tagada viipekeele tõlketeenus põhikoolis, sealhulgas lisa-aastal ja
alushariduses. Seega vastutavad ja tagavad alaealistele noortele viipekeele tõlketeenuse
kohalikud omavalitsused.
Eraldi on reguleeritud viipekeele tõlketeenuse kasutamine õpingute, reiside ja kaugtõlke
puhul.
Tõlkesituatsioonidest on igapäevastele Eestis kasutusel olevatele lisaks lubatud viipekeele
tõlke kasutada osalemiseks ühiskonnaelus, hobidega tegelemisel ning vaba aja sisustamisel
(nt välisreisidel).
Erilist tähelepanu on pööratud kaugtõlkimise (etätulkkaus) võimaluste loomisele ja
kasutamisele.
Viipekeele tõlketeenus on puudega inimestele tasuta.
5.2. Läti
Lätis on regulatsioonides sätestatud, et kohalik omavalitsus korraldab puudega inimestele
teenuste osutamise. Näiteks Riias elav täisealine kurt võib aastas kasutada kuni 150 tundi
tõlketeenust. Reaalselt omavalitsusele riigi poolt selleks täies mahus vahendeid eraldatud
pole. Samuti ei piisa viipekeele tõlke, mis piirab teenuse saamise võimalusi.
Näiteks 2013. aastal oli võimalik kasutada tõlketeenust 120 tundi, kuu lõikes on piirang 10
tundi kuus. Viipekeeletõlgi tund Lätis maksis 2012. aastal keskmiselt 28 eurot ning tõlkide
tööaeg on kl 9 – 17. Kui soovitakse tõlki hilisemaks ajaks või puhkepäevadeks, tuleb tõlgiga
omavahel tasus kokku leppida ning seda teenust finantseeritakse eraldi.
Läti viipekeele tõlketeenuse kasutamise tõlkesituatsioonide loetelu on:
-

raviprotseduuridega seotud teenused;
tööle võtmise või töösuhtega seotud küsimuste lahendamine;
isiklikud probleemid omavalitsustes, sotsiaalteenused, maksuametis jne;
haridusasutustes (suhtlemine õpetajatega, lastevanemate koosolekud jne);
täiendõpe (erinevad koolitused, valdkondades, kus ei osutata viipekeele tõlketeenust
teenust tasemeõppekaval);
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-

avalikud üritused, seminarid, muuseumid;
erakorralised olukorrad, avariid (tulekahju, ettenägematud asjaolud).

Kurdil on õigus viipekeeletõlki ise valida. Kui tõlgi tellib politsei või kohus, siis tasub selle
eest vastav asutus oma vahenditest.
Situatsioonides, kus kurt saab isiklikku rahalist kasu, tuleb kurdil tõlketeenuse eest maksta
omaosalust 7 eurot.
Alaealiste kurtide võimalused saada viipekeele tõlketeenust on eelkõige arvukate erikoolide
kaudu, millede nimekiri on avaldatud Läti Kurtide Liidu kodulehel.
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6. Järeldused ja ettepanekud
Kokkuvõtvalt on uuringu tulemustest võimalik teha järgmised üldistatud järeldused:
1) noortele on Tallinnas tegelikult tagatud osaline viipekeele teenus lasteaias ja koolis
(peamiselt õppes kuid osaliselt ka õppetööväliselt), rahastatakse Tallinna eelarvest
haridusameti ja Heleni Kooli eelarve kaudu, õpingutõlge põhikoolis peaks nii jäämagi, koolis
on reeglid paigas, aga pole piisavalt ressursse – raha ja tõlke; koostöös haridusametiga saaks
olukorda paremaks muuta;
2) kui lapsevanem, õpetaja lasteaias või koolis, huviringis valdab ise viipekeelt (on kurt või
ise õppinud), siis suhtlemisprobleeme pole; samuti kasutavad kurdid noored vajadusel
edukalt kaasaegseid tehnilisi vahendeid ja vajadusel kaaslaste abi (kes oskab rääkida, viibelda
jms)
3) kuni 13-aastased võiksid saada noortele ettenähtud või vajadusel võimaldatavat viipekeele
teenust oma vanemate või seadusliku esindaja kaudu; 14-17-aastased noored võiksid ise
otsustada teenuse kasutamist (tellimine Kurtide Liidu olemasoleva süsteemi ja koordinaatori
abil või Tallinna Heleni kooli kaudu).
6.1. Ettepanekud Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuametile
Uuringu tulemustena tuleb välja kaks olulist probleemide ringi viipekeele tõlketeenuse
osutamisel:
1) olemasolev määratud tõlkesituatsioonidele eraldatud rahaline kate ei ole piisav;
2) Tallinna poolt loetletud tõlkesituatsioonid ei ole piisavad kurtide (sh noorte) kaasamiseks
igapäevaellu kuuljatega võrdsetel alustel ja mahtudes.
Probleemiks on huvitegevuses (sport, huviringid jms) viipekeele tõlketeenuse osutamine
konkreetsele kuulmispuudega noorele väljaspool Heleni Kooli (lahendus: nt huvitegevuse
pakkuja taotleb rahalisi vahendeid projektipõhiselt).
Olemasolevate kokkulepete ja korra järgi saavad noored vajadusel teenust oma vanemate
kaudu (NB! ainult juhul, kui vanemale on see ette nähtud, st vanem ise on kuulmispuudega).
Probleemiks on kuuljate peres olevad noored kurdid, kelle vanematele tõlketeenus pole
ettenähtud.
Praegusel ajal puudub täiesti, aga on reaalne vajadus sellise viipekeele teenuse järele, mille
üle kuni 18-aastased noored ise saavad otsustada (arsti juurde minek, karjäärinõustamine,
psühholoogi nõustamine jms).
Lahendustena on välja toodud järgmised ettepanekud olukorra parendamiseks ja võimalused
viipekeele tõlketeenuse pakkumiseks kurtidele noortele:
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1) laiendada Tallinna linna poolt rahastatavate tõlketeenuste osutamise korda kuni 18aastastele kurtidele noortele vähemalt meditsiini, rehabilitatsiooni, karjääri- ja
psühholoogilise nõustamise teenustele;
2) täiendada tõlkesituatsioonide loetelu (või seletuskirja) konkreetsemate või täpsustatud
olme- ja kultuuritõlke situatsioonidega;
3) koos Kurtide Liiduga tagada kõigi kurtide informeerimine neile mõeldud teenustest ja
teenuste kasutamise tingimustest (nt viipekeelse kodulehe arendamine), tagamaks
inimõiguste deklaratsiooni kohaselt kurtide juurdepääsetavus olulisele ja vajalikule infole;
4) kaaluda mõningate tõlkesituatsioonide korral kurtide omaosaluse kohustust (nt ärilistel
kohtumistel);
5) tugiisikutele viipekeele kursuste korraldamine, eriti liitpuudega kurtidele noortele teenuse
osutajate hulgas;
6) korraldada analoogne uuring pimekurtide ja implantaadiga laste hulgas;
7) laiendada tugiteenuste pakkumise õigust selleks kompetentsi omavas Heleni Koolis
(lapsevanematele viipekeele lühi- ja kiirkursuste korraldamine);
8) kaaluda täiendavalt 2 viipekeele tõlgi ametikoha loomise rahastamist Tallinna Heleni
Koolis, et tagada viipekeele tõlketeenus õppetöö välisel ajal;
9) kaaluda olemasolevate eelarvevahendite ja lisanduvate ressursside efektiivsema
kasutamise teisi võimalusi, sest olukord, kus teenus jaotub 21 registreeritud viipekeele
tõlgi vahel ei anna mitte ühelegi tõlgile sotsiaalseid garantiisid ja enamus neist peavad
põhikohaga töötama mujal.
6.2. Ettepanekud Tallinna haridusametile
Kuna valdavalt Tallinna kuni 18-aastaste noorte viipekeele tõlget vajavad tõlkesituatsioonid
esinevad Heleni koolis, siis kaaluda viipekeele tõlgi täiendavate ametikohtade (kuni 2
täiendavat ametikohta) eraldamist kooli koosseisu.
Mõned tähelepanekud:
1) viipekeele tõlketeenuse abil suhtlemine pikendab ajaliselt õppija-õpetaja õppimistõpetamist kuni 2 korda, ka siis kui on sünkroontõlge, lisaks on kurtide maailmaasjadest
arusaamine erinev ja võtab tavaliselt rohkem aega;
2) noorte grupile viipekeele tõlketeenuse osutamine kultuuri, spordi, klassi- ja koolivälistel
jms üritustel on mõistlik, sest siis ei ole vaja rahastust iga õpilase kohta, vaid ürituse
korraldaja võiks taotleda tõlketeenuse ja rahastuse, sellised võimalused võiks luua
projektipõhistena;
3) kavandada
eelarvelisi
vahendeid
kaasaegsete
infotehnoloogiaja
kommunikatsiooniseadmete soetamiseks Heleni koolile, et õpetada noortele vahetut
aktiivset suhtlemist.
6.3. Ettepanekud Haridus- ja teadusministeeriumile
1) Luua paremad võimalused viipekeele spetsialistidele õpingute järgseks tööturule

sisenemiseks (lisaks kavandatavatele meetmetele veel nt viipekeele tõlgi ametikohtade
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loomine riigi ja kohaliku omavalitsuse struktuurides analoogselt sotsiaaltöötaja
ametikohaga);
2) suurendada rahalisi vahendeid viipekeele tõlkide kasutamiseks põhikoolijärgses
tasemeõppes gümnaasiumis, kutseõppeasutustes, kõrgkoolides, sest praegune pearaha
koefitsientide süsteem ning projektipõhine toetamine ja maht ei ole piisav ega
jätkusuutlik;
6.4. Ettepanekud Sotsiaalministeeriumile
1) kaaluda erinevaid huvipooli kaasates kurtidele noortele ja täiskasvanutele mõeldud
viipekeele tõlketeenuse teemalise ümarlaua korraldamist, et koostöös leida täiendavaid
võimalusi viipekeele tõlketeenuste mahu suurendamiseks kurtidele inimestele, sh
noortele;
2) laiendada kuulmispuuetega inimeste abivahendite loetelu vatsavalt tänapäevastele
infotehnoloogilistele võimalustele;
3) viipekeelt oskavad, kuid atesteerimata inimesed (kuuljad ja kurdid) ei saa töövälisel ajal
ametlikult tõlketeenust osutada, sest ametlikule ja vaba-aja tõlketeenusele ja tõlkidele on
kehtestatud ühesugused nõuded – nõuded peaksid olema siiski erinevad (näiteks
ametlikes situatsioonides viipekeelt ja olme- ning vabaajasituatsioonides viibeldud keelt
oskavate tõlkide kasutamine);
4) taotleda viipekeele tõlketeenusele kui puudega inimestele osutatavale teenusele
käibemaksuvabastust, see vabastaks teenuse jaoks rahalisi ressursse 20%;
5) kavandada tulvastes eelarvetes täiendavad rahalised vahendid omavalitsustele kurtidele
viipekeele tõlketeenuse osutamiseks vähemalt naaberriikide Soome ja Lätiga
samaväärsetes mahtudes;
6) koostöös töötukassaga arendada riskigruppi kuuluvate 14-16-aastastele kõnepuudega
noortele mõeldud tööturule suundumise meetmeid (nt viipekeele tõlgi või viibelda oskava
tugiisiku rakendamine toetatud töö korral).
6.5. Ettepanekud Tallinna Heleni Koolile
1) kaaluda võimalust, et viipekeele tõlketeenust Tallinna kuulmispuudega lastele ja
noorukitele korraldab Tallinna Heleni Kool koostöös Tallinna Haridusameti ja Tallinna
Sotsiaal-ja Tervishoiuametiga ja rahastab Tallinna linn kui KOV järgmiselt:
a. viipekeele tõlketeenus kvaliteetse põhikooli- ja gümnaasiumihariduse tagamiseks
rahastatakse läbi kooli eelarve viipekeele tõlkide ametikohtade tarbeks Tallinna
haridusameti poolt (vt ettepanekud Tallinna haridusametile);
b. viipekeele tõlketeenus vabaaja ja huvitegevustes osalemise tagamiseks
rahastatakse sihtotstarbeliselt läbi kooli eelarve Tallinna sotsiaal- ja
tervishoiuameti poolt;
c. Tallina Heleni kooli direktor ja viipekeele ainekomisjoni liikmed hindavad
tõlketeenuse kvaliteeti, tõlkide pädevust ja oskusi ning teevad ettepanekud eesti
viipekeele või viibeldud eesti keele tõlgi rakendamise osas lapsele/noorukile
vastavalt tema keeleoskuse tasemele;
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2) Tallinna Heleni kool korraldab koostöös Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuametiga viipekeele
ja viibeldud eesti keele kursusi kooli töötajatele, lastevanematele ja teistele huvilistele;
3) Tallinna Heleni kool teeb koostööd Tartu ja Tallinna Ülikooliga viipekeele tõlkide ja
surdopedagoogide
ettevalmistamisel
(pakub
praktikavõimalusi,
kursusi
surdopedagoogikast);
4) Tallinna Heleni Kool rakendab viipekeele ja viibeldud eesti keele tõlke töölepingu alusel
ning pakub vabaaja ja huvitegevuse tõlketeenust lastele ja noorukitele aastaringselt, st ka
suvekuudel;
5) kaaluda võimalusi alustada kurtidele rehabilitatsiooni- ja tugiteenuse pakkumist;
6) kujundada Tallinna Heleni koolist Tallinna linna kompetentsikeskus kurtide noortega
tehtava sotsiaaltöö ja noorsootöö valdkondades ja sotsiaalteenuste osutamisel.
6.6. Üldised ettepanekud
Alustada erinevate ametite, ametkondade ja ministeeriumide tasemel läbirääkimisi (ümarlaud
vms), et rakendada hajali olevad ressursid puudega inimestele mahukama ja parema teenuse
osutamiseks
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7. Kokkuvõte
Käesolev uuring „Tallinnas elavate alaealiste (kuni 18-aastaste) kurtide, nürmikute ja
pimekurtide viipekeele tõlketeenuse vajadusest ja teenuse aastase mahu vajadusest isiku
kohta“ on läbi viidud ajavahemikul juuli 2014 kuni veebruar 2015 Tallinna sotsiaal- ja
tervishoiuameti tellimusel. Peamiseks uuringu eesmärgiks oli saada andmeid vastuseks
õiguskantsleri kirjas 09.09.2013 tehtud ettepanekutele viipekeele tõlketeenuse korraldamiseks
Tallinnas. Õiguskantsler tegi oma kirjas Tallinnale ettepaneku võimaldada viipekeele
tõlketeenust alaealistele alla 18-aastastele kurtidele noortele ning kaasata lapsed
tõlkesituatsioonide loetelu väljatöötamisse1.
Eestis on ligi 2000 kurti inimest, nendest ligi 600 on Tallinnas. Kuni 18-aastaseid kurte noori
on Eestis üle 260 ja nendest Tallinnas ligi 90.
Uuringu käigus koostatud küsimustikega uuriti, milliseks hindavad kurdid noored, nende
vanemad ja kurtide noortega töötavad täiskasvanud viipekeele tõlketeenuse tegelikku mahtu
erinevates tõlkesituatsioonides 2014. aasta sügisel ning millised võiksid olla tulevikus
soovitud viipekeele tõlketeenuse mahud ja täiendavad tõlkesituatsioonid. Küsimustiku
väljatöötamisel ja saadud tulemuste tõlgendamisel kaasati kurte noori ja täiskasvanuid,
erialaspetsialiste, alaealiste kurtidega töötavaid viipekeele tõlke.
Eesti ja Tallinna kurtide ning viipekeele tõlketeenusega seotud olukorra kaardistamisel ja
hinnangute tegemisel kasutati erinevaid meetodeid: allikate uurimine, andmete statistiline
töötlus, intervjuud, ekspertarvamused. Uuringust tulenevate hinnangute ning järelduste ja
ettepanekute tegemisel on peamiselt arvestatud Tallinna võrdlusi Tartu ja Pärnuga, samuti
Eesti võrdlusi Soome ja Lätiga.
Kurtide kogukonna ja kultuuriga tutvumiseks ning uuringu tulemuste tõlgendamiseks
toimusid uuringu käigus kohtumised Tallinna Heleni Kooli juhtkonna ja töötajatega, Eesti
Kurtide Liidu, Tallinna Kurtide Ühingu, Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooni, aga samuti
Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti esindajatega.
Uuringu peamisteks tulemustest võib välja tuua:
•
Tallinna linn on osaliselt taganud kurtidele noortele viipekeele tõlketeenuse peamiselt
õpingutõlkena Tallinna Heleni Koolis alus-, põhi- ja gümnaasiumihariduse omandamisel;
•
Eestis on suured erinevused omavalitsuste vahel täiskasvanud kurtidele viipekeele
tõlketeenuse võimaldamisel nii mahuliselt kui ka rahaliselt;
•
Eesti riigil, sh omavalitsustel, on tõlketeenuse mahtude võimaldamisel ja tagamisel
suur mahajäämus võrreldes Soomega;
•
erinevate osapoolte parema koostöö ning hetkel kehtivate viipekeele tõlketeenuste
osutamise regulatsioonide muutmisel oleks võimalik teenust osutada tunduvalt suuremas
mahus.
Õiguskantsleri kiri 09.09.2013 nr 7-5/121000/1303859
http://oiguskantsler.ee/et/seisukohad/seisukoht/ettepanek-rikkukmise-korvaldamiseksviipekeele-tolketeenuse-korraldamine-01
1
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Uuringu algetapil oli märgatav ja tuntav kurtide kogukonna ettevaatlik ja tõrjuv hoiak
muudatustesse, ka käesolevasse uuringusse. Soovitud huvigruppidelt küsitluste tagasisaamine
nõudis korraldajatelt korduvalt täiendavat meeldetuletamist ja selgitamist. Järelkohtumistel
selgitasid nii noored kui ka vanemad kurdid, et nad elavad reaalses maailmas ja ei usu
mingitesse positiivsetesse muutustesse, mis puudutavad viipekeele tõlketeenuseid, teenuste
mahtusid ja rahastamist. Kui selles osas midagi muutuks, siis kindlasti ei ilmne kavandatavate
muutuste positiivsed tulemused kohe, sest info liigub kurtide kogukonnas aeglasemalt kui
kuuljate hulgas ja isegi kui alustada muudatustega lasteaiast-koolist prognoositakse
teadvustamise ajaks 3-4 aastat.
Üldisematest probleemidest on kurdid küsitluste vastustes ja kohtumistel välja toonud Eestis,
sh Tallinnas, viipekeele tõlketeenuse väikese mahu ja rahalise katte, viipekeele tõlkide
vähesuse ja piiratud kättesaadavuse. Eriti keeruline on tõlketeenust saada nö „tipp-tundidel“
(nt kuu alguses, kui kõigil on ressurssi tellida teenust), ootamatutes rasketes või lausa
kriisiolukordades. Tõe huvides peab mainima, et Kurtide Liidu koordinaatori andmetel kõik
teadaolevad kurtidega seotud erakorralised olukorrad on viipekeele tõlkide osas lahenenud
positiivselt.
Kurdid oma ellusuhtumisega on parimaks näiteks vanasõnale, et kui kuidagi ei saa, siis
kuidagi ikka saab.
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8. Mõisted
Eesti viipekeel2 - on Eesti kurtide kasutatav iseseisev visuaal-motoorne keel. Eesti viipekeelt
tunnustati iseseisva keelena 2007. a vastu võetud Eesti keeleseaduse muudatustes
Grupitõlge - tõlketeenuse osutamise viis, mille puhul tõlk tõlgib samaaegselt mitmele
kliendile
Hiliskurtus3 - pärast kõne kujunemist tekkinud kurtus, kõne harilikult säilib
Individuaaltõlge - tõlketeenuse osutamise viis, mille puhul tõlk tõlgib ühele kliendile
Järeltõlge - on tõlkeviis, mille puhul lähteteksti esitamine vaheldub tõlkimisega.
Kaugtõlge - tõlketeenuse osutamise viis, kus tõlkesituatsiooni osalised ei asu ühes ja samas
paigas
Kirjalik viipekeeletõlge - on tõlkevorm, mille puhul tõlge väljendatakse kirjalikus kõnes või
viipekõne salvestusena.
Kohtutõlge - õigustõlke valdkonna tõlkesituatsioon, mille puhul tõlgitakse kohtuistungil
Konverentsitõlge - tõlketeenuse osutamise viis, mille puhul tõlgitakse sünkroonselt paljude
osalejatega üritusel esinejate kõnet
Kultuuritõlge - tõlkevaldkond, mille eripäraks on tõlkesituatsioonide seotus tavade,
kommete, harrastuste või loominguga.
Kurt4 – inimene, kes kuuleb alates 70–80 dB või ei kuule üldse
Kurtus - kuulmisvõimetus, mida põhjustab sisekõrva, kuulmisnärvi või ajukoore kahjustus.
See on kuulmislanguse raskeim vorm, mis võib esineda nii ühes (ühepoolne kurtus) kui ka
mõlemas kõrvas (kahepoolne kurtus). Meditsiinilise klassifikatsiooni järgi peetakse kurtuse
piiriks 70–80 dB (tavalise vestluse tugevus on umbes 60 dB). Kutseline viipekeeletõlk viipekeeletõlk, kellele on riiklikult määratud korras omistatud viipekeeletõlgi kutsetase
Kuulmislangus – helide kuulmise tase algab 20 - 40 dB, eristatakse kerget, mõõdukat, rasket
ja sügavat kuulmislangust
Meditsiinitõlge - tõlkevaldkond, mille eripäraks on tõlkesituatsioonide seotus kliendi elu ja
tervisega ning spetsiifiline meditsiiniline sõnavara.
Meediatõlge - tõlketeenuse osutamise viis, mille puhul tõlgitakse otse-eetris või salvestamisel
Nürmik - nõrgaltkuulja, ka vaegkuulja

Kutsestandard Viipekeele tõlk 5., 6. ja 7. tase . Lisa1. Viipekeeletõlgi kutsestandardis
kasutatud terminite süsteem.
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10471025/lisad/10471026/lisa-1kss-kasutatud-terminite-susteempdf
2

Eesti Entsüklopeedia, http://entsyklopeedia.ee/
VIIPEKEELNE KURT LAPS KOOLIS. Juhendmaterjal õpetajale. INNOVE, Tallinn, 2013.
Koostaja: Raili Loit. Autorid Liivi Hollman, Regina Paabo, Raili Loit.
www.hev.edu.ee/get/599/Viipekeelne+laps_veeb.pdf
3

4
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Nürmus - vaegkuulmine; eristatakse kerget nürmust (kuulmise vähenemine kuni 50 dB,
kuuleb kõnet 1 m kauguselt), märgatavat nürmust (kuulmise vähenemine kuni 65 dB) ja
rasket nürmust (kuulmise vähenemine kuni 80 dB, kuuleb valikõnet kõrva juures)
Olmetõlge - tõlkevaldkond, mille eripäraks on tõlkesituatsioonide seotus igapäevase
asjaajamisega ja/või avalike teenuste tarbimisega.
Paaristõlge - tõlketeenuse osutamise viis, mille puhul tõlgivad tõlkesituatsioonis vaheldumisi
kaks tõlki
Releetõlge - tõlketeenuse osutamise viis, mille puhul tõlkimine toimub ühe või mitme
vahenduskeele kaudu
Suuline viipekeeletõlge - on tõlkevorm, mille lähtetekst ja/või tõlge väljendatakse viipekõnes
Sõrmend – käega visualiseeritud tähemärk
Sõrmendamine - tähemärkide edasiandmine (“õhku kirjutamist”) sõrmendite abil
Sõrmendid - kindlad käevormid, mis tähistavad ühte tähemärki
Sünkroontõlge - tõlkeviis, mille puhul lähtetekst esitatakse ja tõlgitakse samaaegselt
Taktiilne kõne - on keele käest kätte viibeldud avaldumiskuju
Telefonitõlge - kaugtõlge, kus kasutatakse sidevahendina telefoni
Tõlkesituatsioon - tõlkevaldkonnasisene konkreetne olukord, milles tõlk tõlgib
Tõlkevaldkond - inimtegevuse sfäär, mida eristavad osalejate rollid, suhete olemus, sõnavara
või sotsiaalne kontekst
Vaegkuulja – nõrga kuulmisega inimene
Videotõlge - kaugtõlge, kus kasutakse sidevahendina videoühendust
Viibeldud eesti keel5 - on eesti keele allkeel, mis kasutab eesti viipekeele viipeid eesti keele
süntaksist lähtuvalt ning spetsiaalseid viipeid edasiandmaks nt sidesõnu ja muud grammatilist
informatsiooni. Viibeldud eesti keelele on omane rohke sõrmendite kasutamine ning viiped
artikuleeritakse enamjaolt koos selge suupildiga
Viibeldud eesti keel6 - eesti keele visualiseeritud vorm, nimetatakse ka kõnejärgseks
viiplemiseks, milles järgitakse eesti keele lauseehitust ning sõnad artikuleeritakse ning
muudetakse viibete ja sõrmendite abil nähtavaks
Viipekeele tõlketeenus - tõlketeenus, mille lähte- või sihtkeeleks on mõni viipekeel või
viibeldud keel
Viipekeel - visuaal-motoorne keel, milles rääkimise asemel väljendatakse oma mõtteid keha,
näoilmete ja käte abil viipleja ees asuvas viiperuumis, kuulamise asemel aga vaadatakse ja
jälgitakse vestluspartneri käeliigutusi, näoilmeid ja kehahoidu
Viipekeeletõlk - tõlk, kelle üheks aktiivseks töökeeleks on viipekeel või rahvusvaheline
viiplemine
VIIPEKEELNE KURT LAPS KOOLIS. Juhendmaterjal õpetajale. INNOVE, Tallinn, 2013.
Koostaja: Raili Loit. Autorid Liivi Hollman, Regina Paabo, Raili Loit.
www.hev.edu.ee/get/599/Viipekeelne+laps_veeb.pdf
5

Kutsestandard Viipekeele tõlk 5., 6. ja 7. tase . Lisa1. Viipekeeletõlgi kutsestandardis
kasutatud terminite süsteem.
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10471025/lisad/10471026/lisa-1kss-kasutatud-terminite-susteempdf
6

35

Viipekõne - keele viibeldud avaldumiskuju.
Õigustõlge - tõlkevaldkond, mille eripäraks on tõlkesituatsioonide seotus õiguslike
tagajärgedega ning spetsiifiline juriidiline sõnavara.
Õpingutõlge - tõlkevaldkond, mille eripäraks on koolitatava ja koolitaja roll
õppesituatsioonis

36

9. Allikad
9.1. Kirjandus
-

-

-

Eesti Entsüklopeedia, http://entsyklopeedia.ee/
Hollman, L. (2005). Õpingutõlkest ja õpingutõlkidest. Eripedagoogika. Kuulmislangus
Kutsestandard Viipekeele tõlk 5., 6. ja 7. tase
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10471025
Strebeleva, J. (2010). Laste arendamine ja õpetamine didaktiliste mängude abil.
Eripedagoogi käsiraamat. Tartu. http://www.hev.edu.ee
Strebeleva, J. (2010). Mõtlemise kujundamisest arenguliste erivajadustega lastel.
Eripedagoogi käsiraamat. Tartu. http://www.hev.edu.ee
Viipekeeletõlgi kutsestandardis kasutatud terminite süsteem
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10471025/lisad/10471026/lisa1-kss-kasutatud-terminite-susteempdf
VIIPEKEELNE KURT LAPS KOOLIS. Juhendmaterjal õpetajale. INNOVE, Tallinn,
2013. Koostaja: Raili Loit. Autorid Liivi Hollman, Regina Paabo, Raili Loit.
www.hev.edu.ee/get/599/Viipekeelne+laps_veeb.pdf
Õiguskantsleri kiri 09.09.2013 nr 7-5/121000/1303859 Ettepanek. Viipekeele
tõlketeenuse korraldamine Tallinnas.
http://oiguskantsler.ee/et/seisukohad/seisukoht/ettepanek-rikkukmise-korvaldamiseksviipekeele-tolketeenuse-korraldamine-01

9.2. Lingid












Eesti Kurtide Liit; www.ead.ee
Tallinna Heleni Kool; http://helen.edu.ee/
Viipekeeletõlkide OÜ; http://www.viipekeeletolgid.ee/
Eesti Viipekeele Tõlkide Kutseühing; http://www.evkty.ee/joomla/
Silja Paavle, "Viipekeele tõlgil pole ööl ja päeval vahet" (Tartu Postimees 20. 4. 2006, lk
11)
Sisekõrva implantatsioon. Sisekõrvaimplantaadiga patsiendid Eestis
http://www.eestiarst.ee/static/files/080/ea0903lk182-187.pdf
Implantaadilaste Selts. http://www.hot.ee/implantaat/implantaat.html
VIIPEKEELNE KURT LAPS KOOLIS. Juhendmaterjal õpetajale.
www.hev.edu.ee/get/599/Viipekeelne+laps_veeb.pdf
Tallinna Linnavalitsuse 17. november 2014 korraldus nr 1777-k
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=129728&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.ak
t_vkp
Läti Kurtide Liit; http://www.lns.lv/lat/
37




Info kuulmispuudega inimestele Soomes; http://www.infopankki.fi/et/elusoomes/tervis/puuetega-inimesed/kuulmispuudega-inimesed
KELA – Soome sotsiaalkindlustusamet; http://www.kela.fi/vammaistuet
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10.Lisad
10.1. Lisa 1. Küsimustik õpilased-lapsevanemad

HEA VASTAJA!
TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMETI TELLIMUSEL TOIMUB UURING, ET KAARDISTADA VIIPEKEELE
TÕLKETEENUSE ÜHE AASTA VAJADUS JA MAHT TALLINNAS KUNI 18-AASTASTE KUULMISPUUDEGA NOORTELE.
KÜSIMUSTIK ON ANONÜÜMNE NING SAADUD ANDMEID KASUTATAKSE AINULT VAJALIKU STATISTIKA
SAAMISEKS JA ANDMETÖÖTLUSES.
LOODAME VÄGA, ET LEIATE AEGA JÄRGNEVATELE KÜSIMUSTELE PÕHJALIKUKS VASTAMISEKS!
PALUN TÄITA LÜNGAD VÕI TEHA RING ÜMBER SOBIVAIMALE VASTUSE VARIANDILE!
VAJADUSEL VÕITE MÄRKIDA MITU VASTUSEVARIANTI
1.
2.
3.
4.

TEIE ELUKOHT: (linnaosa) ________________
TEIE VANUS: ____ aastane
TEIE SUGU: 1 mees 2 naine
TE OLETE:
1 õpilane 2 viipekeeletõlk 3 lasteaia töötaja 4 kooli töötaja 5 lapsevanem
6 sotsiaaltöötaja 7 muu (palun täpsusta …………………………………………………)
NB! KUI OLETE LAPSEVANEM, SIIS KUI VANA/VANAD ON TEIE LAPS/LAPSED
………………………………………………………..
JA MILLISES LASTEASUTUSES/KOOLIS NAD KÄIVAD/ÕPIVAD
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
5. TE OLETE:
1 kuulja 2 kurt 3 vaegkuulja 4 implanteeritu 5 pimekurt 6 muu ( palun täpsusta
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….)
6. TEIE EMAKEEL (kodune keel) ON:
1 eesti keel 2 eesti viipekeel 3 vene keel 4 vene viipekeel 5 muu keel (palun täpsusta
……………………………)
7. IGAPÄEVASES SUHTLUSES KASUTATE PEAMISELT :
1 eesti keelt 2 viibeldud eesti keelt 3 eesti viipekeelt 4 vene viipekeelt 5 muu (palun täpsusta
………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………)

8. OLEN SIIANI KASUTANUD/TELLINUD OMA LAPSELE VÕI TEAN, ET ASUTUS KASUTAB/
VIIPEKEELETÕLKI JÄRGMISTEL JUHTUDEL JA AJALISELT KUI KAUA
– palun kirjuta ligikaudne ajaline maht täpsusega 0,15; 0,5; 0,75; 1; 2; jne tundi tabelis
toodud ajavahemikes
päevas
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.

nädalas

kuus

aastas

ÕPINGUTÕLGE
Lasteaias
Algklassides
Põhikoolis
Gümnaasiumis
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8.1.5. Kutsekoolis
8.1.6. Täienduskoolitustel
8.1.7. Kõrgkoolis
8.1.8.
8.1.9.
8.1.10.
8.2.
OLMETÕLGE
8.2.1. Tõlkimine tervishoiuasutustes
8.2.2. Puudest tingitud asjaajamine
8.2.3. Asjaajamine ametiasutustes
8.2.4. Perekondlik asjaajamine
8.2.5. Asjaajamine teenindusasutustes
8.2.6. Tõlkimine õigusalases
asjaajamises
8.2.7. Tõlkimine tööl
8.2.8. Tõlkimine koosolekutel
8.2.9.
8.2.10.
8.3.
TÕLKIMINE PEREKONDLIKEL
ÜRITUSTEL
8.3.1. Sünnipäevadel
8.3.2. Koosviibimistel
8.3.3. Matustel
8.3.4. Telefonitõlge
8.3.5. Kirjalik tõlge
8.3.6.
8.3.7.
8.4. KULTUURITÕLGE
8.4.1. Teatris
8.4.2. Spordiüritusel
8.4.3. Kirikus
8.4.4. Pidulikel vastuvõttudel
8.4.5.
8.4.6.
6.5.
MUJAL (eespool nimetamata,
palun täpsusta)
8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.

päevas

nädalas

kuus

aastas

päevas

nädalas

kuus

aastas

päevas

nädalas

kuus

aastas

päevas

nädalas

kuus

aastas

9. KUIDAS
HINDATE
TÖÖALASELT
SENI
TALLINNA
POOLT
KUULMISPUUDEGA NOORTELE VÕIMALADATUD TÕLKETEENUSE
MAHTU?
1 piisav
2 pigem piisav
3 ei oska öelda (ei ole kasutanud)
4 pigem ei piisa
5 üldse ei piisa
Kui Teie arvamus on, et ei piisa, siis palun põhjendage lühidalt, miks?
……………..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
........................................................................
10. MILLISEKS HINDATE KUULMISPUUDEGA INIMESTE RAHULOLU SEOSES
TÕLKETEENUSE KÄTTESAADAVUSEGA TALLINNAS (OMA KOGEMUSEST
LÄHTUDES)?
1 - väga rahul
2 - pigem rahul
3 - ei oska öelda
4 - pigem ei ole rahul
5 - üldse ei ole rahul
Kui Teie hinnang oli, et nad ei ole rahul, siis palun põhjendage lühidalt, miks?
…………….............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................
11. KUI VÕIMALIK, SIIS KASUTAKSIN/TELLIKSIN OMA LAPSELE VÕI SOOVIN, ET ASUTUS
KASUTAKS/ VIIPEKEELETÕLKI JÄRGMISTEL JUHTUDEL JA AJALISES MAHUS
– palun kirjutage täpsusega 0,15; 0,5; 0,75; 1; 2; jne tundi etteantud ajavahemikus
11.1. ÕPINGUTÕLGE
11.1.1. Lasteaias
11.1.2. Algklassides
11.1.3. Põhikoolis
11.1.4. Gümnaasiumis
11.1.5. Kutsekoolis
11.1.6. Täienduskoolitustel
11.1.7. Kõrgkoolis
11.1.8.
11.1.9.
11.2. OLMETÕLGE
11.2.1. Tõlkimine tervishoiuasutustes
11.2.2. Puudest tingitud asjaajamine
11.2.3. Asjaajamine ametiasutustes
11.2.4. Perekondlik asjaajamine
11.2.5. Asjaajamine teenindusasutustes
11.2.6. Tõlkimine õigusalases
asjaajamises
11.2.7. Tõlkimine tööl
11.2.8. Tõlkimine koosolekutel
11.2.9.
11.2.10.
11.2.11.
11.3. TÕLKIMINE PEREKONDLIKEL
ÜRITUSTEL

päevas

nädalas

kuus

aastas

päevas

nädalas

kuus

aastas

päevas

nädalas

kuus

aastas

41

11.3.1. Sünnipäevadel
11.3.2. Koosviibimistel
11.3.3. Matustel
11.3.4. Telefonitõlge
11.3.5. Kirjalik tõlge
11.3.6.
11.3.7.
11.4. KULTUURITÕLGE
11.4.1. Teatris
11.4.2. Spordiüritusel
11.4.3. Kirikus
11.4.4. Pidulikel vastuvõttudel
11.4.5.
11.4.6.
11.5. MUJAL (eespool nimetamata,
palun täpsusta)
11.5.1.
11.5.2.
11.5.3.

päevas

nädalas

kuus

aastas

12.Missugust täiendavat abi vajaks kuulmispuudega noored igapäevaeluga
toimetulekuks veel:
1.
2.
3.
4.

viipekeelt valdava tugiisiku teenust
viipekeelt valdava isikliku abistaja teenust
ei vaja täiendavat abi
muu (palun täpsusta ....................................................)

… JA PALUN ANDKE ANKEET SELLE INIMESE KÄTTE, KELLELT
SELLE SAITE!
SUUR TÄNU!
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10.2. Lisa 2. Küsimustik tõlgid-töötajad

HEA VASTAJA!
TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMETI TELLIMUSEL TOIMUB UURING, ET KAARDISTADA VIIPEKEELE
TÕLKETEENUSE ÜHE AASTA VAJADUS JA MAHT TALLINNAS KUNI 18-AASTASTE KUULMISPUUDEGA NOORTELE.
KÜSIMUSTIK ON ANONÜÜMNE NING SAADUD ANDMEID KASUTATAKSE AINULT VAJALIKU STATISTIKA
SAAMISEKS JA ANDMETÖÖTLUSES.
LOODAME VÄGA, ET LEIATE AEGA JÄRGNEVATELE KÜSIMUSTELE PÕHJALIKUKS VASTAMISEKS!
PALUN TÄITA LÜNGAD VÕI TEHA RING ÜMBER SOBIVAIMALE VASTUSE VARIANDILE!
VAJADUSEL VÕITE MÄRKIDA MITU VASTUSEVARIANTI
1. TEIE TÖÖ JA AMETIKOHT: (sh linnaosa)
___________________________________________________________
2. TE OLETE:
1 õpilane 2 viipekeeletõlk 3 lasteaia töötaja 4 kooli töötaja 5 lapsevanem
6 sotsiaaltöötaja 7 muu (palun täpsusta …………………………………………………)
3. TE OLETE:
1 kuulja 2 kurt 3 vaegkuulja 4 implanteeritu 5 pimekurt 6 muu ( palun täpsusta
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….)
4. TEIE EMAKEEL (kodune keel) ON:
1 eesti keel 2 eesti viipekeel 3 vene keel 4 vene viipekeel 5 muu keel (palun täpsusta
……………………………)
5. TÖÖALASES SUHTLUSES KUULMISPUUDEGA NOORTEGA KASUTATE PEAMISELT :
1 eesti keelt 2 viibeldud eesti keelt 3 eesti viipekeelt 4 vene viipekeelt 5 muu (palun täpsusta
………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………)

6. OLETE SIIANI OSUTANUD TÕLKETEENUST / KASUTANUD KUULMISPUUDEGA
NOORTELE MÕELDUD VÕIMALUSI JÄRGMISTEL JUHTUDEL JA AJALISES MAHUS
– palun kirjuta ligikaudne ajaline maht täpsusega 0,15; 0,5; 0,75; 1; 2; jne tundi tabelis
toodud ajavahemikes
6.1.
ÕPINGUTÕLGE
6.1.1. Lasteaias
6.1.2. Algklassides
6.1.3. Põhikoolis
6.1.4. Gümnaasiumis
6.1.5. Kutsekoolis
6.1.6. Täienduskoolitustel
6.1.7. Kõrgkoolis
6.1.8.
6.1.9.
6.1.10.
6.2.
OLMETÕLGE
6.2.1. Tõlkimine tervishoiuasutustes
6.2.2. Puudest tingitud asjaajamine
6.2.3. Asjaajamine ametiasutustes
6.2.4. Perekondlik asjaajamine
6.2.5. Asjaajamine

päevas

nädalas

kuus

aastas

päevas

nädalas

kuus

aastas
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teenindusasutustes
6.2.6. Tõlkimine õigusalases
asjaajamises
6.2.7. Tõlkimine tööl
6.2.8. Tõlkimine koosolekutel
6.2.9.
6.2.10.
6.2.11.
6.2.12.
6.2.13.
6.2.14.
6.3.
TÕLKIMINE PEREKONDLIKEL
ÜRITUSTEL
6.3.1.
Sünnipäevadel
6.3.2.
Koosviibimistel
6.3.3.
Matustel
6.3.4.
Telefonitõlge
6.3.5.
Kirjalik tõlge
6.3.6.
6.3.7.
6.4. KULTUURITÕLGE
6.4.1. Teatris
6.4.2. Spordiüritusel
6.4.3. Kirikus
6.4.4. Pidulikel vastuvõttudel
6.4.5.
6.4.6.
6.5.MUJAL (eespool nimetamata, palun
täpsusta)
6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.

päevas

nädalas

kuus

aastas

päevas

nädalas

kuus

Aastas

KUIDAS
HINDATE
TÖÖALASELT
SENI
TALLINNA
POOLT
KUULMISPUUDEGA NOORTELE VÕIMALADATUD TÕLKETEENUSE
MAHTU?
6 piisav
7 pigem piisav
8 ei oska öelda (ei ole kasutanud)
9 pigem ei piisa
10 üldse ei piisa
Kui Teie arvamus on, et ei piisa, siis palun põhjendage lühidalt, miks?
……………..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................
7.

8.

MILLISEKS HINDATE KUULMISPUUDEGA INIMESTE RAHULOLU
SEOSES TÕLKETEENUSE KÄTTESAADAVUSEGA TALLINNAS (OMA
KOGEMUSEST LÄHTUDES)?

1 - väga rahul
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2 - pigem rahul
3 - ei oska öelda
4 - pigem ei ole rahul
5 - üldse ei ole rahul
Kui Teie hinnang oli, et nad ei ole rahul, siis palun põhjendage lühidalt, miks?
…………….............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................
9.

KUI VÕIMALIK, SIIS OSUTAKSIN TÕLKETEENUST / KASUTAKSIN KUULMISPUUDEGA
NOORTELE MÕELDUD VÕIMALUSI JÄRGMISTEL JUHTUDEL JA AJALISES MAHUS
– palun kirjutage täpsusega 0,15; 0,5; 0,75; 1; 2; jne tundi etteantud ajavahemikus
9.1.
ÕPINGUTÕLGE
9.1.1. Lasteaias
9.1.2. Algklassides
9.1.3. Põhikoolis
9.1.4. Gümnaasiumis
9.1.5. Kutsekoolis
9.1.6. Täienduskoolitustel
9.1.7. Kõrgkoolis
9.1.8.
9.1.9.
9.2.
OLMETÕLGE
9.2.1. Tõlkimine tervishoiuasutustes
9.2.2. Puudest tingitud asjaajamine
9.2.3. Asjaajamine ametiasutustes
9.2.4. Perekondlik asjaajamine
9.2.4. Asjaajamine teenindusasutustes
9.2.5. Tõlkimine õigusalases
asjaajamises
9.2.6. Tõlkimine tööl
9.2.7. Tõlkimine koosolekutel
9.2.8.
9.2.9.
9.2.10.
9.3.TÕLKIMINE PEREKONDLIKEL
ÜRITUSTEL
9.3.1. Sünnipäevadel
9.3.2. Koosviibimistel
9.3.3. Matustel
9.3.4. Telefonitõlge
9.3.5. Kirjalik tõlge
9.3.6.
9.3.6.
9.4.KULTUURITÕLGE
9.4.1. Teatris
9.4.2. Spordiüritusel

päevas

nädalas

kuus

aastas

päevas

nädalas

kuus

aastas

päevas

nädalas

kuus

aastas
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9.4.3. Kirikus
9.4.4. Pidulikel vastuvõttudel
9.4.5.
9.4.6.
9.5.MUJAL (eespool nimetamata, palun
täpsusta)
9.5.1.
9.5.2.
9.5.3.

päevas

nädalas

kuus

aastas

10. Missugust täiendavat abi vajaks Teie hinnangul kuulmispuudega
noored igapäevaeluga toimetulekuks veel:
5.
6.
7.
8.

viipekeelt valdava tugiisiku teenust
viipekeelt valdava isikliku abistaja teenust
ei vaja täiendavat abi
muu
(palun
täpsusta)
.............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………………..................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...................................................................

… JA PALUN ANDKE ANKEET SELLE INIMESE KÄTTE, KELLELT
SELLE SAITE!
SUUR TÄNU!
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