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1. Juhiste eesmärk
Juhiste eesmärgiks on toetada kohalikke omavalitsusi tõlketeenuse korraldamisel ning
ühtlustada teenuse kvaliteedinõudeid ja kättesaadavust.

2. Kuulmislangusest tingitud tõlketeenuse tähendus
Kuulmislangus on tavapärasest nõrgemat kuulmisvõimet tähistav üldmõiste, mis hõlmab nii
kuulmise täielikku kui ka osalist puudumist, st kurtust ja vaegkuulmist.
Kuulmislangusest tingitud tõlketeenuse (edaspidi lühendatult tõlketeenus) all peetakse silmas
kuuljatele ja kuulmislangusega inimestele tõlgi vahendusel suhtlemisvõimaluse loomist. Seegi
on üldmõiste, mis hõlmab viipekeele tõlketeenust ja kirjutustõlketeenust.
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3. Tõlketeenuse sisu
Tõlketeenuse sisuks on tegevuste kogum, mis koosneb kolmest staadiumist. Iga staadium
koosneb omakorda mitmest osategevusest, millest olulisemad on näidatud järgmisel skeemil.

TELLIMISE STAADIUM
• Tõlketellimuse esitamine
• Tõlketellimuse menetlemine
• Tõlketellimuse täitmiseks võtmine või sellest
keeldumine
TELLIMUSE TÄITMISE STAADIUM
• Tõlkimiseks ettevalmistamine
• Tõlkimine
• Tölkimise dokumenteerimine
JÄRELTEGEVUSTE STAADIUM
• Teenusepakkuja enesekontroll
• Kaebuste ja pretensioonide lahendamine

4. Tõlketeenuse sihtgrupid ja nende keelekasutus
Tõlketeenuste sihtgrupiks on kuulmislangusega
inimesed, kelle hulka kuuluvad kurdid (sh
pimekurdid) ja vaegkuuljad.

Kõikidele maailma kurtidele arusaadavat
ühte viipekeelt olemas ei ole.

Kurtidele omane suhtluskeel on tavaliselt mõni
viipekeeltest. Eri rahvusest kurdid kasutavad erinevaid viipekeeli.

Viipekeel on käeliselt väljendatav ja
nägemise teel vastuvõetav keel.

Eesti kurtide esimeseks keeleks on üldreeglina
eesti viipekeel, vene kurdid kasutavad vene
viipekeelt jne.

Koolis on kurdid harilikult õppinud teise keelena
ka mõne suulise keele kirjalikku vormi. Eestis elavad kurdid oskavad end tavaliselt teatud
määral väljendada kas eesti või vene keeles.

Suuline keel on suulise kõne abil väljendatav ja kuulmise teel vastuvõetav keel. Viibeldud keel
on suulise keele väljendamise viis viibete abil järgides suulise keele lauseehitust ja sõnajärge
(näiteks viibeldud eesti keel, viibeldud vene keel jt).
Suuline keel (näiteks eesti keel) ja viipekeel (näiteks eesti viipekeel) on sõnavaralt,
lauseehituselt ja grammatiliselt ülesehituselt põhimõtteliselt sedavõrd erinevad, et
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viipekeelsed kurdid oskavad üldjuhul ainult viipekeelt. Suuline keel jääb neile suures osas kas
halvasti mõistetavaks või täiesti arusaamatuks.
Kui kuulmisjääk võimaldab pimekurtidel suhelda
Pimekurt on üheaegselt pime ja kurt
suulises keeles, siis võivad nad sõltuvalt oma
inimene.
nägemisjäägist eelistada kirjaliku teksti lugemist
kas suurendatult või punktkirjas. Kui pimekurtide
kuulmisjääk suulises keeles suhtlemist ei
võimalda ja nad oskavad viipekeelt, siis saavad nad suhtlemisel kasutada viipekeele taktiilset
vormi, st viibete edasiandmist ja tajumist puudutuste abil.
Vaegkuulja on inimene, kelle
kuulmisvõime on küll langenud, kuid
teatud määral siiski säilinud.

Vaegkuuljad suhtlevad enamasti suulises
keeles. Et see võimalikuks saaks, kasutavad
nad seejuures kas kuulmisabivahendeid või
suulise keele viibeldud vormi.

5. Tõlketeenuste ülevaade
Tõlketeenus loob kuulmislangusega inimestele võimaluse saada ühiskonnaelust
täisväärtuslikuks osavõtmiseks piisav ligipääs igapäevaeluks vajalikule asjaajamisele ja
avalike teenuste tarbimisele. Suhtlustakistuste kõrvaldamiseks osutatakse kuulmislangusega
inimestele viipekeele tõlketeenust või kirjutustõlketeenust.
VIIPEKEELE TÕLKETEENUS
TEENUSE
KIRJELDUS

Viipekeele tõlketeenus on suulises keeles esitatud teksti
ümberpanemine viipekeelde või viibeldud keelde ja vastupidi.
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VAJADUSE
KIRJELDUS

Viipekeele tõlketeenust vajavad:




TÕLKEVARIANDID

kurdid, kes valdavad viipekeelt ja eelistavad selles
keeles suhtlemist;
kurdid, kes on kuulmislanguse saanud pärast kuuljana
suulise kõne omandamist ning eelistavad seepärast
suhtlemist viibeldud keeles;
vaegkuuljad, kelle esimeseks keeleks on suuline keel,
kuid kes eelistavad kuulmislanguse tõttu suhtlemist
viibeldud keeles.

Viipekeele tõlketeenust osutatakse järgmistes variantides.









Kontakttõlke puhul on viipekeeletõlk klientidega ühes ja
samas paigas.
Kaugtõlke puhul tõlgib viipekeeletõlk sidevahendeid
kasutades olukorras, kus tõlk ja/või kliendid asuvad
erinevates paikades.
Suulise viipekeeletõlke puhul tõlgib viipekeeletõlk
originaalteksti esitamisega samaaegselt (sünkroontõlge) või
vaheldumisi (järeltõlge).
Kirjaliku viipekeeletõlke puhul tõlgib viipekeeletõlk
viipekeelse või viibeldud keelse teksti suulise keele kirjalikku
vormi, näiteks kirjalikuks avalduseks, või vastupidi.
Seejuures tõlge salvestatakse, et võimaldada selle
korduvesitust.
Paaristõlke
puhul
tõlgivad
väsimusest
tingitud
tõlkekvaliteedi languse vältimiseks ühes tõlkesituatsioonis
mitu
viipekeeletõlki
vaheldumisi.
Tavapäraselt
rakendatakse viipekeele paaristõlget üle kahe tunni kestva
tõlkimise puhul.
Releetõlke puhul tõlgitakse nn vahekeele kaudu. Näiteks,
kui ei ole tõlke, kes valdaks nii vene viipekeelt kui ka eesti
keelt, tuleb kõigepealt tõlkida vene viipekeelest vene keelde
ja seejärel vene keelest eesti keelde.

TEENUSEPAKKUJA
Viipekeele tõlketeenuse osutajana on soovitatav eelistada
VALIK
teenusepakkujaid, kelle teenuse osutamise korraldus on:




asjatundlik ehk kasutatakse ainult kutselisi1 viipekeeletõlke
või viipekeele tõlgi eriala omandanud tõlke
erapooletu ja tõlketeenuse osaliste eraeluliste ja
delikaatseid andmeid rangelt kaitsev

1

Viipekeeletõlgi kutse on Eestis reguleeritud kutsestandarditega. Kutse taotlejad peavad olema läbinud
vastava erialase koolituse ning tõendama tõlketööks vajalike oskuste ja pädevuste olemasolu kutseeksamil.
Kehtiva kutsestandardi kohaselt tuleb viipekeeletõlkidel oma kutset taastõendada iga nelja aasta järel. 2020.
aasta seisuga kehtivad kolm kutsestandardit: noorem-viipekeeletõlk (5. kutsetase), vanem-viipekeeletõlk (6.
kutsetase) ja meister-viipekeeletõlk (7. kutsetase), kutsestandardid on saadaval Kutsekoja kodulehel,
www.kutsekoda.ee.
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OLEMASOLEVATE
TEENUSEPAKKUJATE
KONTAKTID

tellimuse esitamise ja sellega seotud klienditeeninduse osas
kliendi sellekohase soovi korral ka viipekeelne või viibeldud
keelne
kuulmislangusega kliente võimestav ehk nende iseseisvust,
otsustus- ja vastutusvõimet toetav
tõlketeenuse kõigi osaliste tagasisidest huvitatud ja seda
teenuse kvaliteedi tõstmise eesmärgil arvestav

Käesoleva juhendi koostamise
tõlketeenuseid Eestis:

ajal

osutavad

viipekeele

Viipekeeletõlkide OÜ
Koduleht: www.viipekeeletolgid.ee
E-post: info@viipekeeletolgid.ee
Telefon: 50 60 444
MTÜ Tartu Viipekeeletõlgid
Koduleht: www.tartuviipekeeletolgid.ee
E-post: helle.sass@gmail.com
Telefon: 53 997 837
Pärnumaa Kurtide Ühing
Koduleht: https://parnu-kurdid.ee/viipekeele-tolkekeskus/
E-post: anne.sepping@gmail.com
Telefon: 56 975 955
Saarte Puuetega Inimeste Koda
Koduleht: www.saarekoda.ee
E-post: edapold@hot.ee
Telefon: 53 490 293

KIRJUTUSTÕLKETEENUS
TEENUSE
KIRJELDUS

Kirjutustõlketeenus on suuliselt esitatava teksti samaaegne
väljendamine kirjalikus vormis, markeerides ka mitteverbaalset
olulist taustainformatsiooni: kes räägib, kuidas räägib, missugused
helid veel ruumis kuuldavad on jmt.
Kirjutustõlge on ainult ühesuunaline tõlge: kuulmislangusega
inimesele esitatakse suuline kõne kirjalikus vormis, aga mitte
kunagi vastupidi. Kuulmislangusega inimene peab oskama ja
suutma ise suulises kõnes end arusaadavalt väljendada.

VAJADUSE
KIRJELDUS

Kirjutustõlketeenust vajavad vaegkuuljad ja hiliskurdistunud, kelle
peamiseks suhtluskeeleks on suuline keel.

TÕLKEVARIANDID

Kirjutustõlketeenust osutatakse järgmistes variantides:


Sünkroonse kirjutustõlke
kõnelemisega samaaegselt.
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puhul

tõlgib

kirjutustõlk








TEENUSE
KVALITEEDI
NÄITAJAD

Kirjaliku kirjutustõlke puhul tõlgitakse suuline kõne helivõi videosalvestuselt nii, et originaalteksti on võimalik
korduvalt kuulata. Tõlge salvestatakse, et võimaldada selle
korduvesitust.
Paaristõlke puhul tõlgivad mitu kirjutustõlki vaheldumisi,
vältimaks väsimusest tingitud tõlkekvaliteedi langust.
Tavapäraselt rakendatakse paaristõlget üle poole tunni
kestvate tõlketööde puhul.
Kontakttõlke puhul vahendab kirjutustõlk ühes ja samas
paigas viibivate klientide suhtlust.
Kaugtõlke puhul vahendab kirjutustõlk sidevahendeid
kasutades erinevates paikades asuvate klientide vahelist
suhtlust.

Kirjutustõlketeenus on kvaliteetne, kui see on:






asjatundlik ehk kasutatakse ainult vastava erialase koolituse
läbinud tõlke2,
erapooletu ja tõlketeenuse osaliste eraeluliste ja
delikaatseid andmeid rangelt kaitsev,
kuulmislangusega kliente võimestav ehk nende iseseisvust,
otsustus- ja vastutusvõimet toetav,
tõlketeenuse kõigi osaliste tagasisidest huvitatud ja seda
teenuse kvaliteedi tõstmise eesmärgil arvestav.

TEENUSEPAKKUJA Käesoleva juhendi koostamise
KONTAKTID
kirjutustõlketeenuseid ainsana

ajal

osutab

Eestis

Viipekeeletõlkide OÜ
Koduleht: www.viipekeeletolgid.ee
E-post: info@viipekeeletolgid.ee
Telefon: 50 60 444

6. Tõlketeenuste korraldus
Tõlketeenus kujutab endast tegevuste kompleksi, milles osalevad järgmiste rollidega osalised:
-

2

kliendid, kelle vahelist suhtlemist vahendatakse
tõlk, kes suhtlemist tõlgib
teenusepakkuja, kes tõlketeenuse osutamise korraldab
tellija, kes tõlketeenust tellib
rahastaja, kes tõlketeenuse eest tasub

Vt täpsemalt Eesti Kirjutustõlkide kodulehelt
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Mõned rollid võivad seejuures ka kattuda. Näiteks, klient võib olla samal ajal tellija ja/või
rahastaja rollis või tõlk võib ühtlasi täita ka teenusepakkuja ülesandeid.
Kohalik omavalitsus esineb tõlketeenuste puhul kõige sagedamini tellija ja/või rahastaja rollis.
Tõlketeenuse tellimine kohaliku omavalitsuse territooriumil elavatele kuulmislangusega
inimestele toimub kas
-

juhtumipõhiselt või
teenusepakkujaga pikemaks perioodiks sõlmitud lepingu alusel.

Juhtumipõhisel tellimisel on mõistlik teenusepakkujale teada anda:
 kliendi nimi;
 tõlkesituatsiooni lühikirjeldus (kes, kellega ja mis eesmärgil soovib tõlgi
vahendusel suhelda);
 mis liiki (viipekeeletõlge, kirjutustõlge, suuline, kirjalik või taktiilne) tõlget ja
missugust tõlketeenuse osutamise viisi (kontakttõlge, kaugtõlge) eelistatakse;
 tõlkimispaik (aadress);
 tõlkimise planeeritud alguskellaaeg;
 tõlkimise planeeritud lõpukellaaeg;
 juhis selleks puhuks, kui suhtlemine tõlkesituatsioonis venib planeeritust
pikemaks (kas lõpetada tõlkimine või jätkata tõlkimist).
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Mõistlik on silmas pidada, et tõlketellimuse esitamise ja tõlkima hakkamise vahele jääks
teenusepakkujale korraldus- ja ettevalmistustegevuse jaoks piisav ajavaru.

Üldjuhul on soovitav esitada tõlketellimus vähemalt kolm tööpäeva, keerukamate tõlketeenuste
puhul aga nädal aega ette.
Juhul, kui tõlketeenuste osutamiseks on kohalik omavalitsus sõlminud mõne
teenusepakkujaga lepingu tõlketeenuse osutamiseks teatud ajaperioodi kestel, langeb ära
vajadus iga konkreetse tõlkesituatsiooniga seoses teenusepakkujatega suhelda. Soovitav on
sel juhul lepingus sätestada:
 missugustele kriteeriumitele vastavatele inimestele tõlketeenuseid osutatakse;
 missuguste kanalite kaudu peab teenusepakkuja tagama tõlketellimuste
esitamise võimaluse;
 mis liiki tõlget või missuguseid tõlketeenuse osutamise viise tuleb lepingu
alusel teenusepakkujal kasutada;
 missuguses piirkonnas asuvates tõlkepaikades tuleb tõlketeenuseid osutada;
 kas ja missugusel juhul on teenusepakkujal õigus keelduda tõlketeenuse
osutamisest ning mis tähtaja jooksul ja kuidas peab ta sel juhul informeerima
klienti ja/või kohalikku omavalitsust;
 missuguses mahus (kuus ja/või aastas, ühe kuulmislangusega inimese kohta
ühel tõlkekorral või kokku) tuleb tõlketeenuseid osutada;
 tõlketeenuste hind ja rahastamise tingimused.

Kui kohalikus omavalitsuses on kehtestatud tõlketeenuste osutamise kord, siis peaks selles
soovitavalt sisalduma ka sätted selle kohta, missugustel tingimustel ja missuguste
protseduuride kaudu kohalik omavalitsus tõlketeenust rahastab või oma territooriumil
elavatele kuulmislangusega inimestele tõlketeenustele tehtud kulutused hüvitab.

7. Projektipõhiste tõlketeenuste osutamise korraldus
Ajaliselt
piiratud
kehtivusega
projektides
sätestatud
tingimustel
rahastab
Sotsiaalkindlustusamet käesoleva juhendi koostamise ajal viipekeele kaugtõlketeenust ja
kirjutustõlketeenust.
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Mõlema teenuse rahastamiskorralduse, sihtrühma ning kasutusvõimaluste kohta leiab
täpsema info Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt (vt www.sotsiaalkindlustusamet.ee –> Puue
ja hoolekanne –> Kaugtõlke teenus / Kirjutustõlke teenus)
Kaugtõlketeenus on sissehelistamiseks avatud igal tööpäeval kell 9.00-17.00 ja laupäeval
kell 10.00-16.00. Seda kaugtõlketeenust ei ole võimalik eelnevalt broneerida, kliente
teenindatakse ainult elava järjekorra alusel ja maksimaalselt 30 minutit korraga. Ajakohase
info leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
Kirjutustõlketeenust on võimalik ette tellida erinevates variantides ja piiramatus mahus.

8. Tõlketeenuste õiguslikud alused
Tõlketeenuse saamise õiguslikuks aluseks on puuetega inimeste õiguste konventsioon3.
Selle kohaselt tuleb kuulmispuudega inimestele luua kuuljatega võrdsed võimalused
ühiskonnaelust osavõtmiseks, eelkõige:




tagada teabe saamise ja edastamise võimalus viipekeeles või kuulmislangusega
inimesele muus juurdepääsetavas vormingus4;
lubada ja võimaldada viipekeele kasutamist ametlikus suhtluses5;
anda võimalus kultuurielus, vaba aja, puhkuse- ja sporditegevuses osalemiseks
(tõlketeenust kasutades)6.

Siseriiklikku päritolu õiguslikeks alusteks tõlketeenuse võimaldamisel on põhiseadus ja
sotsiaalhoolekandeseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse7 kohaselt on: igaühel õigus
ametlikule suhtlusele8 eesti keeles (viipekeele tõlketeenuse või kirjutustõlketeenuse abil).
Sotsiaalhoolekande seaduse9 kohaselt tuleb kohalikul omavalitsuse üksusel tagada
kuulmispuudega inimese abistamine (sellekohase vajaduse korral) tõlketeenuse
korraldamisega.10

3

vt https://www.riigiteataja.ee/akt/204042012006
vt artikkel 21 punkt a
5 vt artikkel 21 punkt b
6 vt artikkel 30
7 vt https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
8 vt § 51 esimene lõik
9 vt https://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143159&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
10 vt § 15
4
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