KÄSKKIRI
25.03.2020 nr 1-3/38

Siseministri 18. septembri 2015. a käskkirja
nr 1-3/170 „Toetuse andmise tingimused
riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate
perede toetamiseks ning turvalise
elukeskkonna arendamiseks“ 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 18. septembri 2015. a käskkirja nr 1-3/170 „Toetuse andmise
tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise
elukeskkonna arendamiseks“ järgmiselt:
1.1 sõnastan punkti 1.3.3. järgmiselt:
„1.3.3 Tegevuste rakendusüksus (edaspidi RÜ) on 31. märtsini 2020.a Sihtasutus Innove,
alates 1. aprillist 2020.a Riigi Tugiteenuste Keskus.“;
1.2 täpsustan punkti 1.3.4. järgmiselt:
„1.3.4. Tegevuste rakendusasutus (edaspidi RA) on Siseministeerium. Käesolevas
käskkirjas käsitatakse RA-na Siseministeeriumi välisvahendite osakonda.“;
1.3 lisan punkti 1.4.14. järgmises sõnastuses:
„1.4.14. „Siseturvalisuse arengukava 2020–2030“ tegevussuuna „Ennetav ja turvaline
elukeskkond“ tegevussuunaga 1.1. „Terviklikum ja igaühe panusel põhinev ennetustöö
turvalisuse tagamiseks“ (tööversioon).“;
1.4 sõnastan punkti 2.2.3.1.8. järgmiselt:
„2.2.3.1.8. Tegevuse elluviimise aeg on 01.01.2017–31.12.2020.“;
1.5 sõnastan punkti 2.3.2.1. järgmiselt:
„2.3.2.1. Tegevuse tulemusena kasutavad spetsialistid vähemalt kaheksateistkümnes
piirkonnas juhtumikorralduse mudelit lähisuhtevägivalla all kannatavate noorte ja perede
abistamiseks. Juhtumikorralduse mudeli kasutamise tõttu vähenevad peres korduvalt
ohvriks langemine ja õigusrikkumiste arv. Mudel on töövahend eelkõige kohaliku
omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele, politseiametnikele, ohvriabitöötajatele ning
teistele riskis olevate perede probleemide lahendamisega seotud spetsialistidele (edaspidi
juhtumikorralduse võrgustik).“;

1.6 sõnastan punkti 2.3.3.1.5. järgmiselt:
„2.3.3.1.5. Juhtumikorralduse võrgustik korraldab mudeli abil juhtumeid, sealhulgas teeb
riskihindamist, koostab sekkumisplaane, korraldab koostöökohtumisi ning loob
vägivallaohvrile võimaluse saada tugiisikuteenust vastavalt mudeli ettevalmistava etapi
käigus väljatöötatud tugiisikuteenuse kontseptsioonile. Tagatakse tugiisikuteenus ja
vajadusel selle edasi arendamine.“;
1.7 sõnastan punkti 2.3.3.1.6. järgmiselt:
„2.3.3.1.6. Juhtumikorralduse mudeli katsetamisel ja arendamisel korraldab partner
juhtumikorralduse võrgustike liikmetele vajaduse korral nõustamist, täienduskoolitusi (sh
video- ja veebikoolitusi), kogemuste vahetamise või probleemilahendamise seminare.
Partner töötab välja juhtumikorralduse mudeli ühtse hindamissüsteemi.“;
1.8 sõnastan punkti 2.3.3.1.8. järgmiselt:
„2.3.3.1.8. Juhtumikorralduse mudeli katsetamise järel võetakse see kasutusele vähemalt
kaheksateistkümnes piirkonnas, sealhulgas korraldatakse vajaduse korral koolitusi ja
hangitakse materjale. Tagatakse juhtumikorralduse mudeli järjepidev rakendamine ja
vajaduse korral edasi arendamine.“;
1.9 sõnastan punkti 2.3.3.1.10. järgmiselt:
„Tegevuse elluviimise aeg on 01.09.2015–30.11.2023.“;
1.10 sõnastan punkti 2.4.3.1.3. järgmiselt:
„2.4.3.1.3. Tegevuse elluviimise aeg on 01.08.2015–31.12.2020.“;
1.11 sõnastan punkti 2.4.3.3.3. järgmiselt:
„2.4.3.3.3. Tegevuse elluviimise aeg on 01.01.2016–31.12.2021.“;
1.12 sõnastan punkti 3. järgmiselt:
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1.13 sõnastan punkti 5.1. järgmiselt:
„5.1. Tegevuse abikõlblikkuse periood on 01.07.2015–31.12.2023“;
1.14 sõnastan punkti 6. järgmiselt:
6. Toetatavate tegevuste eelarve
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1.15 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.“;

1.16 sõnastan punkti 7.1.3.9. järgmiselt:
„ 7.1.3.9. Juhend- ja õppematerjalide (sh video- ja veebikoolituste) ning käsiraamatute
väljatöötamise, soetamise, kirjastamise ja levitamise kulud, sealhulgas litsentsi- ja
autoritasud“;
1.17 sõnastan punkti 8.2 järgmiselt:
„8.2. Toetus makstakse välja RÜ-le esitatud maksetaotluse alusel. Maksetaotluse nii enda
kui partneri kuludega esitab elluviija RÜ-le e-toetuse keskkonna vormil e-toetuse
keskkonna kaudu. Kui tehniline viga e-toetuse keskkonna töös takistab maksetaotluse
esitamist, loetakse maksetaotluse esitamise uueks tähtajaks järgmine tööpäev pärast vea
kõrvaldamist.“;
1.18 täpsustan punkti 8.3. sõnastust järgmiselt:
„8.3. Maksetaotlusi võib esitada vastavalt punktis 9.1.3 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.“;
1.19 täpsustan punkti 8.6. sõnastust järgmiselt:
„8.6. Esimesele maksetaotlusele, mille võib esitada koos punktis 9.1.3 nimetatud
väljamaksete prognoosiga, lisatakse kõik selle taotluse aluseks olevate
kuludokumentide koopiad. Ühendmääruse § 11 lõike 4 kohaselt ei pea riigiasutus koos
maksetaotlusega esitama kulu tasumist tõendavaid dokumente kulude kohta, mille on
teinud riigiasutus.“;
1.20 sõnastan punkti 9.1.8. järgmiselt:
„9.1.8. elluviija võib RÜ-lt taotleda hangete puhul eelnõustamist“;
1.21 tunnistan punkti 9.1.9. kehtetuks;
1.22 sõnastan punkti 11.3 järgmiselt:
„11.3. Elluviija esitab RÜ-le lõpparuande koos lisadega e-toetuse keskkonna kaudu 30
kalendripäeva jooksul toetatavate tegevuste abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast
arvates. Lõpparuandes kajastatav informatsioon tuleneb e-toetuse keskkonna
lõpparuande vormilt ja põhineb RA välja töötatud seirearuande vormil. Kui vahearuande
ja lõpparuande esitamise tähtaja vahe on vähem kui kuus kuud, esitatakse ainult
lõpparuanne. Kui tehniline viga e-toetuse keskkonna töös takistab vahearuande esitamist,
loetakse uueks vahearuande esitamise tähtajaks järgmine tööpäev pärast vea
kõrvaldamist.“;
1.23 sõnastan punkti 11.4. järgmiselt:
„11.4. RÜ kontrollib 15 tööpäeva jooksul seirearuande laekumisest arvates, kas aruanne
on vormikohane ja nõuetekohaselt täidetud.“;
1.24 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.“;
1.25 sõnastan punkti 11.8. järgmiselt:
„11.8. Kui lõpparuandes esineb puudusi, annab RÜ elluviijale kuni kümme tööpäeva
puuduste kõrvaldamiseks ning edastab aruande viie tööpäeva jooksul pärast puuduste
kõrvaldamist RA-le kinnitamiseks.“;

1.26 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.“;
1.27 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.“;
1.28 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 toetatavate
tegevuste 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 ja RM-lt.“;
1.29 sõnastan punkti 14. järgmiselt:
„14. Vaidluste lahendamine“;
1.30 sõnastan punkti 14.1. järgmiselt:
„14.1. Kuni 31. märtsini 2020. a peab RÜ toimingu või otsuse peale 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.“;
1.31 sõnastan punkti 15. järgmiselt:
„15. Riigiabi“;
1.32 sõnastan punkti 15.1. järgmiselt:
„15.1. Käesoleva TAT raames antav toetus ei ole riigiabi.“;
1.33 lisan punkti 16. järgmises sõnastuses:
„16. Rakendussätted“;
1.34 lisan punkti 16.1. järgmises sõnastuses:
„16.1. Käskkirja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juulist 2015. aastal.“.
(allkirjastatud digitaalselt)
Mart Helme
siseminister

