KÄSKKIRI
25.03.2020 nr 1-3/39

Siseministri 1. jaanuari 2016. a käskkirja
nr 1-3/5 „Toetuse andmise tingimused
õigusrikkumise taustaga noorte tööturule
kaasamiseks “ muutmine
Perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse § 7 lõike 2 punkti 1 ja § 16 lõike 1, peaministri
1. mai 2019. a korralduse nr 33 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite
vastutusvaldkonnad“ punkti 11 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse korraldusega, millega
kinnitatakse perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste meetmete nimekiri
1. Muudan siseministri 1. jaanuari 2016. a käskkirja nr 1-3/5 „Toetuse andmise tingimused
õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamiseks“ (edaspidi käskkiri) järgmiselt:
1.1 sõnastan punkti 1.3.3. järgmiselt:
„1.3.3. Tegevuse rakendusüksus (edaspidi RÜ) on 31. märtsini 2020.a Sihtasutus Innove,
alates 1. aprillist 2020.a Riigi Tugiteenuste Keskus.“;
1.2 lisan punkti 1.4.1.10. järgmises sõnastuses:
„1.4.1.10. „Siseturvalisuse arengukava 2020–2030“ tegevussuuna „Ennetav ja turvaline
elukeskkond“ tegevussuunaga 1.1. „Terviklikum ja igaühe panusel põhinev ennetustöö
turvalisuse tagamiseks“ (tööversioon).“;
1.3 sõnastan punkti 2.3.1. järgmiselt:
„2.3.1. Tegevuse tulemusel on kohandatud meetod, mille alusel on ellu viidud nõustamisel
põhinev sihtsuunitlusega programm õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamiseks
eeskätt Harjumaal. Programmi elluviimisega on noortele loodud lisavõimalus saada
nõustamist ja abi tööle või õppima asumiseks ja seal püsimiseks. Samuti on loodud
lisavõimalus tööandjatele saada nõu ja abi noorte tööle võtmiseks ja tööl püsimise
toetamiseks. Programmis on 30. septembriks 2021. a osalenud vähemalt 360 noort, kellest
vähemalt 120 on selle läbinud.“;
1.4 sõnastan punkti 2.4.1.4. järgmiselt:
„2.4.1.4. Tegevusi viiakse ellu ajavahemikus 01.07.2015–30.09.2021.“;

1.5 sõnastan punkti 2.4.2.2. järgmiselt:
„2.4.2.2. Hinnatakse programmi mõju seisuga 31.12.2018.a ja 31.12.2020. a. Selleks
viiakse läbi mõju hindamise uuringud ja esitatakse programmi mõju hindamise vahe- ja
lõppraport. Programmi mõju lõppraport koostatakse 2021. a I poolaastal.“;
1.6 sõnastan punkti 2.4.2.3. järgmiselt:
„2.4.2.3. Tegevusi viiakse ellu ajavahemikus 01.01.2016–30.09.2021.“;
1.7 sõnastan punkti 3. järgmiselt:
3. Väljund- ja tulemusnäitajad ning nende sihttasemed
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1.8 sõnastan punkti 5.1. järgmiselt:
„5.1. Tegevuse abikõlblikkuse periood on 01.07.2015–30.09.2021“;
1.9 sõnastan punkti 6. järgmiselt:
6. Toetatava tegevuse eelarve
Jrk
nr
1
1.1
1.2
1.3

Toetatava tegevuse nimetus
Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine
ESF-i toetus
sh Omanäolise Kooli Arenduskeskus
Riiklik kaasfinantseering
sh Omanäolise Kooli Arenduskeskus
Omafinantseering

Summa
(eurodes)
690 000
586 500
0
103 500
0
0

Osakaal
100%
85%
15%
0%

1.10 sõnastan punkti 7.1.3.1.1. järgmiselt:
„7.1.3.1.1. Otsesteks personalikuludeks loetakse toetatava tegevuse tegemise ja projekti
juhtimise kulud, mis on nimetatud ühendmääruse § 3 lõike 1 punktides 1–4 ning § 3 lõikes
4.“;
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Tegevusest lahkumiseks loetakse programmi läbimist.

1.11 sõnastan punkti 7.1.3.2.1. järgmiselt:
„7.1.3.2.1. Kaudseteks kuludeks loetakse toetatavate tegevuste tegemist abistavad kulud,
mida kantakse ka siis, kui toetatavaid tegevusi ei tehta, või mis suurenevad toetatavate
tegevuste tõttu, sealhulgas ühendmääruse § 3 lõikes 1 nimetatud personalikulud, mis on
seotud ühendmääruse § 9 lõikes 6 nimetatud projekti administreerimisega, ja
ühendmääruse § 9 lõikes 5 nimetatud projekti üldkulud.“;
1.12 sõnastan punkti 8.2. järgmiselt:
„8.2. Toetus makstakse välja RÜ-le esitatud maksetaotluse alusel. Maksetaotlusi
esitatakse RÜ-le e-toetuse keskkonna kaudu. Kui tehniline viga e-toetuse keskkonna töös
takistab maksetaotluse esitamist, loetakse maksetaotluse esitamise uueks tähtajaks
järgmine tööpäev pärast vea kõrvaldamist.“;
1.13 täpsustan punkti 8.3. sõnastust järgmiselt:
„8.3. Maksetaotlusi võib esitada vastavalt punktis 9.1.4. nimetatud prognoosile kõige
harvem kord kvartalis ja kõige tihedamini kord kuus. Kui makstud abikõlblike kulude
maksumus on riigihanke piirmääraga võrdne või ületab seda, esitab elluviija
maksetaotluse kord kuus.“;
1.14 täpsustan punkti 8.6. sõnastust järgmiselt:
„8.6. Esimesele maksetaotlusele, mille võib esitada koos punktis 9.1.4. nimetatud
väljamaksete prognoosiga, lisatakse kõik selle taotluse aluseks olevate
kuludokumentide ja tasumist tõendavate dokumentide koopiad.“;
1.15 sõnastan punkti 9. järgmiselt:
„ 9. Elluviija kohustused
9.1 Lisaks käesolevas TAT-is sätestatule kohalduvad elluviijale STS-is ja selle alusel
kehtestatud õigusaktides toetuse saajale sätestatud kohustused. Lisaks STS-i §-des
24 ja 26 sätestatule on elluviija kohustatud:
9.1.1 esitama RA-le hiljemalt jooksva aasta 20. novembriks kinnitamiseks toetatava
tegevuse järgmise eelarveaasta tegevuskava, sellele vastava eelarve kulukohtade
lõikes RA kinnitatud vormil ning vabas vormis eelarve seletuskirja4. 2015. ja 2016.
aasta tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskiri esitatakse erandina viie tööpäeva
jooksul pärast TAT-i kinnitamist;
9.1.1.1 eelarveaasta tegevuskava, sellele vastava eelarve ja eelarve seletuskirja
kinnitab RA;
9.1.1.2 punktis 9.1.1.1 nimetatud RA kinnitatud tegevuskava, sellele vastava eelarve
ja eelarve seletuskirja muutmist ei eelda tegevuskava ja tegevuskavale vastava
eelarve muudatused juhul, kui kinnitatud eelarvet muudetakse ühe kalendriaasta
jooksul kuni 15% ulatuses ja elluviija kooskõlastab eelarve muutmise eelnevalt
RÜ-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
9.1.1.3 punkti 9.1.1.2 kohaselt muudetud tegevuskava ja tegevuskavale vastava
eelarve esitab elluviija RA-le teadmiseks koos RÜ kooskõlastusega viie tööpäeva
jooksul RÜ kooskõlastuse saamisest;
9.1.2 esitama RA-le ja RÜ-le teadmiseks eelnevate aastate korrigeeritud eelarve ühe
kalendrikuu jooksul alates aasta viimase maksetaotluse väljamaksmisele saatmisest
RÜ poolt;
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Kinnitatud tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja esitab RÜ-le RA.

9.1.3 esitama RA-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse kinnitatud
tegevuskavale vastava eelarve, selle seletuskirja ning kinnitatud tegevuskava
muutmiseks juhul, kui kinnitatud tegevuskavale vastavat eelarvet soovitakse ühe
kalendriaasta jooksul muuta üle 15%:
9.1.4 esitama RÜ-le järgmise aasta väljamaksete prognoosi kümne tööpäeva jooksul
pärast seda, kui RA on eelarve ja tegevuskava kinnitanud. Väljamaksete prognoosi
vormi kehtestab RÜ. 2015. ja 2016. aasta väljamaksete prognoosi esitab elluviija
15 tööpäeva jooksul pärast TAT-i kinnitamist;
9.1.5 esitama RÜ-le väljamaksete korrigeeritud prognoosi, kui maksetaotlus erineb
esitatud prognoosist rohkem kui 25% võrra;
9.1.6 esitama RA või RÜ järelepäringule vastused kümne tööpäeva jooksul päringu
saamisest arvates;
9.1.7 teavitama RA-d, kui toetatava tegevusega samalaadsetele tegevustele on taotletud
toetust teistest meetmetest, riigieelarvest, Euroopa Liidu vahenditest või muudest
välisabi vahenditest;
9.1.8 viima ellu toetatavat tegevust vastavalt kinnitatud tegevuskavale ja eelarvele;
9.1.9 elluviija võib RÜ-lt taotleda hangete eelnõustamist;
9.1.10 sõlmima partneriga partnerluslepingu, milles kirjeldatakse partneri täpsed
ülesanded, õigused ja kohustused toetatava tegevuse elluviimisel;
9.1.11 koguma andmeid seirearuande jaoks, sealhulgas isikuandmeid toetatava
tegevuse raames teenust saavate noorte kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi,
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L
347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 125 lõike 2 punktile e ja kooskõlas
isikuandmete kaitse seadusega ning esitama need RÜ-le RA kinnitatud vormil iga
kvartali lõpu seisuga kvartalile järgneva teise nädala lõpuks. Vormid teise kvartali
lõpu seisuga võib esitada kvartalile järgneva nelja nädala jooksul.“;
1.16 sõnastan punkti 11.2. järgmiselt:
„11.2. Elluviija esitab RÜ-le vahearuande koos lisadega e-toetuse keskkonna kaudu iga
aasta 31. jaanuariks. Vahearuandes kajastatav informatsioon tuleneb e-toetuse keskkonna
vahearuande vormilt ja põhineb RA välja töötatud seirearuande vormil. Kui tehniline viga
e-toetuse keskkonna töös takistab vahearuande esitamist, loetakse uueks vahearuande
esitamise tähtajaks järgmine tööpäeva pärast vea kõrvaldamist“;
1.17 sõnastan punkti 11.3. järgmiselt:
„11.3. Elluviija esitab RÜ-le lõpparuande koos lisadega e-toetuse keskkonna kaudu 45
kalendripäeva jooksul toetatava tegevuse abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast
arvates. Kui vahearuande ja lõpparuande esitamise tähtaja vahe on vähem kui kuus kuud,
esitatakse ainult lõpparuanne.“;
1.18 sõnastan punkti 11.4. järgmiselt:
„11.4. RÜ kontrollib 15 tööpäeva jooksul seirearuande laekumisest arvates, kas aruanne
on vormikohane ja nõuetekohaselt täidetud.“;

1.19 sõnastan punkti 11.6. järgmiselt:
„11.6. Kui vahearuandes esineb puudusi, annab RÜ elluviijale kuni kümme tööpäeva
puuduste kõrvaldamiseks. Pärast puuduste kõrvaldamist kinnitab RÜ vahearuande viie
tööpäeva jooksul ja edastab selle RA-le teadmiseks.“;
1.20 sõnastan punkti 12.4. järgmiselt:
„12.4. RA vaatab punktis 12.2. nimetatud taotluse läbi 25 tööpäeva jooksul taotluse
saamisest arvates ning algatab TAT-i muutmise pärast punktis 12.6 nimetatud RÜ,
korraldusasutuse (edaspidi KA) ja Rahandusministeeriumi (edaspidi RM) arvamuse
saamist.“;
1.21 sõnastan punkti 12.6. järgmiselt:
„12.6. RA edastab TAT-i muutmise taotluse alusel koostatud TAT-i muutmise eelnõu
RÜ-le, KA-le ja RM-le arvamuse saamiseks. RÜ-l, KA-l ja RM-l on õigus esitada
muudatuste kohta ettepanekuid.“;
1.22 sõnastan punkti 12.7. järgmiselt:
„12.7. RÜ-l on õigus taotleda TAT-i muutmist, kui seirearuannetest või muudest
objektiivsetest asjaoludest selgub, et muudatuste tegemine on vajalik toetatava tegevuse
edukaks elluviimiseks või eesmärkide saavutamiseks. Selleks esitab RÜ RA-le TAT-i
muutmise taotluse ning teavitab sellest elluviijat. RA vaatab taotluse läbi 25 tööpäeva
jooksul taotluse saamisest arvates ja otsustab TAT-i muutmise algatamise pärast punktis
12.6 nimetatud arvamuse saamist KA-lt ning RM-lt.“;
1.23 sõnastan punkti 12.9. järgmiselt:
„12.9. TAT-i muutmist ei eelda punktis 9.1.1 nimetatud järgmise eelarveaasta
tegevuskava, sellele vastava eelarve ja eelarve seletuskirja kinnitamine ja muutmine,
juhul, kui tegevuskavas kavandatud tegevused ja nende eelarve on kooskõlas TAT-is
sätestatuga.“;
1.24 tunnistan punkti 12.10. kehtetuks;
1.25 sõnastan punkti 13.2. järgmiselt:
„13.2. Finantskorrektsiooni otsuse teeb RÜ STS-i § 8 lõike 2 punkti 6 ning KA STS-i
§ 45 lõike 4 alusel. Finantskorrektsiooni otsused tehakse vastavalt STS-i §-dele 45–47.“.
1.26 sõnastan punkti 14. järgmiselt:
„14. Vaidluste lahendamine“;
1.27 sõnastan punkti 14.1. järgmiselt:
„14.1. Kuni 31. märtsini 2020. a peab RÜ toimingu või otsuse peale peab enne
halduskohtusse kaebuse esitamist esitama vaide RÜ-le vastavalt STS-i §-le 51. Vaide
lahendab RÜ haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. Alates 1. aprillist 2020. a
lahendatakse vaidlused Vabariigi Valitsuse seaduse § 101 kohaselt.“;
1.28 sõnastan punkti 15. järgmiselt:
„15. Riigiabi“;
1.29 sõnastan punkti 15.1. järgmiselt:
„15.1. Käesoleva TAT raames antav toetus ei ole riigiabi. Noorte tööturule kaasamise
programm on üldist huvi pakkuv sotsiaalvaldkonna teenus.“;

1.30 lisan punkti 16. järgmises sõnastuses:
„16. Rakendussäte“;
1.31 lisan punkti 16.1. järgmises sõnastuses:
„16.1. Käskkirja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juulist 2015. aastal.“;
1.32 tunnistan kehtetuks järgnevad käskkirja lisad:
1. Lisa 1. Toetatavate tegevuste tegevuskava vorm;
2. Lisa 2. Toetatavate tegevuste eelarve vorm kulukohtade kaupa;
3. Lisa 3. Seirearuande vorm;
4. Lisa 4. Toetatavate tegevuste eelarve täitmise vorm.
(allkirjastatud digitaalselt)
Mart Helme
siseminister

