KÄSKKIRI
11.05.2018 nr 1-3/46

Siseministri 27. märtsi 2015. aasta käskkirja
nr 1-3/87 „Toetuse andmise tingimused
uussissrändajate kohanemise toetamiseks“
muutmine
Perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse § 7 lõike 2 punkti 1 ja § 16 lõike 1 alusel ja
kooskõlas Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a korraldusega nr 386 „„Perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine“
1. Muudan siseministri 27. märtsi 2015. a käskkirja nr 1-3/87 „Toetuse andmise tingimused
uussissrändajate kohanemise toetamiseks“ (edaspidi käskkiri) järgmiselt:
1.1. täiendan käskkirja punktiga 1.1.3 järgmises sõnastuses:
„1.1.3. Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2014 a määruse nr 146 "Perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise
ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“ tähenduses on projekti nimetuseks
„Uussisserändajate kohanemise toetamine“.“;
1.2. sõnastan punkti 1.2.1 viimase lause järgmiselt:
„Kohanemisprogrammi sisu, selles osalemise tingimused ning selles osalemisse suunamise
kord on kehtestatud siseministri 13. augusti 2014. a määruses nr 34 „Kohanemisprogramm“
(edaspidi kohanemisprogrammi määrus).“;
1.3. sõnastan punkti 1.3.2 järgmiselt:
„1.3.2. Elluviija partnerid on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi PPA), Siseministeeriumi
infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi SMIT), Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
(edaspidi EAS), SA Archimedes ja SA Eesti Teadusagentuur.“;
1.4. sõnastan punkti 2.1.1.1 järgmiselt:
„2.1.1.1. Tegevusi viivad ellu Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakond ning
elluviija partnerid PPA, EAS ja SMIT.“;
1.5. sõnastan punkti 2.1.1.3 järgmiselt:

„2.1.1.3. EAS võimaldab elluviijal infoplatvormi ja selle tugiteenuste väljatöötamiseks ja
rakendamiseks kasutada portaali estonia.ee tehnilisi ja sisulisi võimalusi ning arendab perioodil
2015–2017 tegevuste 2.1.3.2 ja 2.1.3.4 raames koos elluviijaga portaali sisuliselt.“;
1.6. täiendan käskkirja punktiga 2.1.1.4 järgmises sõnastuses:
„2.1.1.4. SMIT tagab tegevuses 2.1.3.4 infoplatvormi tehnilise aja- ja asjakohasuse,
arendustööde läbiviimise vastavalt parimatele infotehnoloogilistele praktikatele ning
kasutajatoe ja infoplatvormi turvalisuse.“;
1.7. sõnastan punkti 2.1.2.1 järgmiselt:
„2.1.2.1. Tegevuste tulemusena on välja arendatud ning rakendatud mitmekeelset (vähemalt
eesti-, inglis- ning venekeelset) rändeinfot pakkuv infoplatvorm ja selle tugiteenused.“;
1.8. sõnastan punkti 2.1.3.3.2 järgmiselt:
„ 2.1.3.3.2. Tegevuste elluviimise aeg on 01.01.2017–31.12.2019.“;
1.9. sõnastan punkti 2.1.3.4.1 järgmiselt:
„2.1.3.4.1. Infoplatvormi rakendamise tulemusena on loodud rändeinfot pakkuv veebilahendus
uussisserändajatele vajaliku infoga ning on tagatud selle infotehnoloogiline asjakohasus.
Teenuse piloteerimise, hindamise ning edasiarendamise järel rakendatakse infoplatvormi,
sealhulgas vastavalt vajadusele pidevalt ajakohastatakse infot, arendatakse vastavalt parimatele
infotehnoloogilistele praktikatele, tehakse koostööd erinevaid teenuseid pakkuvate asutustega
ning vajaduse korral pakutakse neile konsultatsiooni info kättesaadavuse parandamiseks. EAS
ja SMIT tagavad koostöös elluviijaga, et rakendatav infoplatvorm seostub teiste asjakohaste
andmebaasidega.“;
1.10. sõnastan punkti 2.2.3.4.1 viimase lause järgmiselt:
„Eksperdihinnangute alusel uuendavad vastavalt riigihangete seaduses sätestatud korrale leitud
teenusepakkujad materjale ning teevad materjalid kättesaadavaks infoplatvormi kaudu ja
vajaduse korral paberil.“;
1.11. sõnastan punkti 2.2.3.5.1 teise lõigu järgmiselt:
„Koolitusi pakutakse eelkõige Tallinnas, Tartus ja Narvas1 vähemalt inglise ja vene keeles.
Koolitusgruppide komplekteerimise, koolituste läbiviimise ning tulemuste seiramise eest ja
elluviijale esitamise eest vastutavad vastavalt riigihangete seaduses sätestatud korrale leitud
teenusepakkujad. Koolitusi pakutakse ühes raskusastmes2 kõikide koolitusmoodulite lõikes
(välja arvatud laste ja noorte moodul, mis jaguneb vanusegruppide lõikes). Vajaduse korral
soetatakse või renditakse koolituste läbiviimiseks vajalikke tehnilisi vahendeid, sealhulgas
sülearvuteid ja tahvelarvuteid. Uussisserändajad suunab kohanemiskoolitustele osalema PPA.“;

Koolituste pakkumine Narvas sõltub huvist koolituse vastu. Vajaduse korral tagatakse Narvas osaleda soovijatele
võimalus osaleda koolitusel Tallinnas või Tartus. Juhul, kui koolituste läbiviimine on vajalik väljaspool Tallinnat,
Tartut või Narvat, võib koolitusi viia läbi ka teistes Eesti kohtades.
2
Koolituste pakkumisel kontaktõppe sessioonidena komplekteeritakse koolitusgrupid vajaduse ja otstarbekuse
korral vastavalt koolitatavate haridustasemele ja töökogemusele, lähtudes Euroopa sinise kaardi direktiivis
kehtestatud nõuetest.
1

1.12. sõnastan punkti 2.3.1.1 järgmiselt:
„2.3.1.1 Tegevusi viivad ellu Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakond,
elluviija partner PPA ning vastavalt riigihangete seaduses sätestatud korrale leitud
teenusepakkujad või avaliku konkursi korras leitud partnerid.“;
1.13. sõnastan punkti 2.3.3.1.2 järgmiselt:
„2.3.3.1.2. Tegevuste elluviimise aeg on 01.03.2015–31.12.2021.“;
1.14. sõnastan punkti 2.3.3.3.1 järgmiselt:
„2.3.3.3.1. Tegevuse tulemusena on korrapäraselt viidud läbi parimate praktikate vahetamise
seminarid uussisserändajatega kokku puutuvatele organisatsioonidele, sealhulgas ülikoolid,
erinevad katusorganisatsioonid, kohaliku omavalitsuse üksused, teenusepakkujad,
kodanikeühendused. Parimate praktikate seminaridele kaasatakse ka väliseksperte ning
korraldatakse uussisserändajatega kokku puutuvate organisatsioonide esindajate osalusel
õppereise välisriikide praktikatega tutvumiseks. Koostatud on kohanemist toetavad
informatiivsed juhendmaterjalid uussisserändajatega kokku puutuvatele organisatsioonidele.
Elluviija viib vähemalt korra aastas läbi seminari eri osapooltele, sealhulgas kaasates
uussisserändajad, et arutada sihtrühmale pakutavate teenuste kvaliteedi, võimaliku arendamise,
organisatsioonidevahelise koostöö, parimate praktikate ja teistel seonduvatel teemadel.
Elluviija korraldab parimate praktikate seminare välisekspertide osalusel ning õppereise
välisriikide praktikatega tutvumiseks uussisserändajatega kokku puutuvate organisatsioonide
esindajate osalusel. Elluviija tagab eri organisatsioonidele suunatud materjalide väljatöötamise
ja jagamise.“;
1.15. sõnastan punkti 2.3.3.4.2. järgmiselt:
„2.3.3.4.2. Tegevuste elluviimise aeg on 01.01.2020–31.12.2022.“;
1.16. kehtestan punkti 3 uues redaktsioonis:
3. Väljund- ja tulemusnäitajad ning nende sihttasemed
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1.17. kehtestan punkti 6 uues redaktsioonis:
6.
Tegevuste eelarve
Jrk
nr
1
1.1

1.2

1.3
2
2.1
2.2
2.3

Toetatava tegevuse nimetus

Summa
(eurodes)
Infoplatvormi ja selle tugiteenuste väljatöötamine 510 000
ja rakendamine
ESF-i toetus
433 500
sh PPA (2015−2018)
71 785,05
EAS (2015−2017)
35 511,76
SMIT (2018−2022)
64 260
Riiklik kaasfinantseering
76 500
sh PPA (2015−2018)
12 667,95
EAS (2015−2017)
6266,78
SMIT (2018−2022)
11 340
Omafinantseering
0
Kohanemiskoolituste väljatöötamine, piloteerimine 6 789 200
ja rakendamine
ESF-i toetus
5 770 820
sh SA Archimedes (2015−2017)
46 730,92
SA Eesti Teadusagentuur (2015−2017)
65 723,56
Riiklik kaasfinantseering
1 018 380
sh SA Archimedes (2015−2017)
8246,63
SA Eesti Teadusagentuur (2015−2017)
11 598,27
Omafinantseering
0

Osakaal
100%
85%

15%

0%
100%
85%
15%
0%

Kohanemisprogrammi läbinuks loetakse isik juhul, kui ta on osalenud vähemalt ühes kohanemisprogrammi
teemamoodulis või 50% ulatuses algtaseme (A1) keeleõppes.
3

3
3.1
3.2
3.3

Tugivõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja 2 200 800
rakendamine
ESF-i toetus
1 870 680
sh PPA (2017−2021)
637 500
Riiklik kaasfinantseering
330 120
sh PPA (2017−2021)
112 500
Omafinantseering
0

100%
85%
15%
0%

1.18. sõnastan punkti 7.1.3.1.1 järgmiselt:
„7.1.3.1.1. Otsesteks personalikuludeks loetakse toetatavate tegevuste tegemise ja projekti
juhtimise kulud, mis on nimetatud ühendmääruse § 3 lõike 1 punktides 1–4 ning § 3 lõikes 4.“;
1.19. sõnastan punkti 7.1.3.2 järgmiselt:
„7.1.3.2. Kaudsed kulud:
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.
7.1.3.2.2. Kaudseid kulusid hüvitatakse ainult ühtse määra alusel, milleks on 15% projekti
otsestest personalikuludest.“;
1.20. tunnistan punkti 7.1.4 kehtetuks;
1.21. sõnastan punkti 8.2 järgmiselt:
„8.2. Toetus makstakse välja RÜ-le esitatud maksetaotluse alusel. Maksetaotlusi esitatakse
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.“;
1.22. sõnastan punkti 8.7 järgmiselt:
„8.7. TAT-i punktis 7.1.3.2.2 nimetatud ühtse määra alusel makstakse toetus välja vastavalt
tegelikele otsestele personalikuludele.“;
1.23. sõnastan punkti 9.1.1 järgmiselt:
„9.1.1. esitama RA-le kinnitamiseks toetatavate tegevuste järgmise eelarveaasta tegevuskava ja
sellele vastava eelarve kulukohtade lõikes RA kinnitatud vormil ning vabas vormis eelarve
seletuskirja jooksva aasta 10. novembriks. 2014. ja 2015. aasta eelarve kinnitatakse koos
TAT- iga ning 2014. ja 2015. aasta tegevuskava ja eelarve seletuskiri esitatakse erandina kümne
tööpäeva jooksul pärast TAT-i kinnitamist;
9.1.1.1.eelarveaasta tegevuskava, sellele vastava eelarve ja eelarve seletuskirja kinnitab RA4;
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
4

Kinnitatud tegevuskava ja eelarve ning selle seletuskirja esitab RÜ-le RA.

taasesitamist võimaldavas vormis;
9.1.1.2.1. 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;“;
1.24. sõnastan punkti 11.2 järgmiselt:
„11.2. Elluviija esitab RÜ-le RA vormi kohase vahearuande koos lisadega e-toetuse keskkonna
kaudu iga aasta 31. jaanuariks. Kui tehniline viga e-toetuse keskkonna töös takistab
vahearuande esitamist, loetakse uueks vahearuande esitamise tähtajaks järgmine tööpäev pärast
vea kõrvaldamist.“;
1.25. sõnastan punkti 11.3 järgmiselt:
„11.3. Elluviija esitab RÜ-le RA vormi kohase lõpparuande koos lisadega e-toetuse keskkonna
kaudu 30 kalendripäeva jooksul toetatavate tegevuste abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast
arvates. Kui tehniline viga e-toetuse keskkonna töös takistab lõpparuande esitamist, loetakse
uueks vahearuande esitamise tähtajaks järgmine tööpäev pärast vea kõrvaldamist.
11.3.1. Juhul kui vahearuande ja lõpparuande esitamise tähtaja vahe on väiksem kui kuus kuud,
esitatakse ainult lõpparuanne.“;
1.26. sõnastan punkti 11.4 järgmiselt:
„11.4. RÜ kontrollib 15 tööpäeva jooksul seirearuande laekumisest, kas aruanne on
vormikohane ja nõuetekohaselt täidetud.“;
1.27. sõnastan punkti 11.6 järgmiselt:
„11.6. Kui vahearuandes esineb puudusi, annab RÜ toetuse saajale kuni kümme tööpäeva
puuduste kõrvaldamiseks. Pärast puuduste kõrvaldamist kinnitab RÜ vahearuande viie
tööpäeva jooksul.“;
1.28. 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.“;
2. Käskkirja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. a.
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Anvelt
siseminister

