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Tervise- ja tööministri 4. detsembri 2014. a
käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine
tagamaks paremaid võimalusi hõives
osalemiseks“ muutmine
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1 alusel ning kooskõlas tervise- ja
tööministri 4. detsembri 2014. a käskkirjaga nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks
paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ kinnitatud toetuse andmise tingimuste punktiga 7.5.2
ja haldusmenetluse seaduse §-ga 64 teen toetuse andmise tingimustes järgmised
muudatused:
§ 1. Tervise- ja tööministri 4. detsembri 2014. a käskkirjaga nr 222 „Tööturuteenuste
osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ kinnitatud toetuse
andmise tingimuste muutmine
1. Asendan punktis 1.2.3 tabeli järgmiselt:
Summa
1
2
3
4

ESFi toetus
Riiklik kaasfinantseering
Omafinantseering
TAT eelarve kokku

27 503 198
4 172 831
680 675
32 356 704

Osakaal
85%
13%
2%
100%

2. Tunnistan punkti 2.1.1 koos alapunktidega kehtetuks.
3. Muudan punkti 2.7.1 loetelu punkti 1 ja sõnastan järgmiselt:
„1) 16-aastane kuni vanaduspensioniealine, tal puudub eri- või kutsealane haridus ja tema
sissetulek taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal on väiksem kui nimetatud kalendriaasta
12-kordne kolmanda kvartali Eesti keskmine brutokuupalk Statistikaameti avaldatud andmete
alusel (edaspidi piirmäär);“.
4. Täiendan punkti 2.7.1 loetelu pärast punkti 5 ja sõnastan järgmiselt:
„Eri- või kutsealase hariduseta isik käesoleva TAT tähenduses on isik, kes ei ole läbinud
kutseõppe tasemeõpet ja kellel puudub kõrgharidus.
Töötaja sissetulek arvutatakse, võttes arvesse taotluse esitamisele eelnenud kalendriaastal
Maksu- ja Tolliameti andmeid tasu kohta, millelt makstakse sotsiaalmaksu
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sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktide 1, 3, 4, 6 ja 9 või välislepingu alusel, ning andmeid
välisriigist saadava töötasu kohta. Töötaja sissetulekuks loetakse ka töötuskindlustushüvitis,
vanemahüvitis, ajutise töövõimetuse hüvitis ja tööandja makstav haigushüvitis.“.
5. Muudan punkti 2.7.2 teise lõigu esimese alapunkti teksti ja sõnastan järgmiselt:
„- tema koolituse läbimise eest on töötukassa tööandjale maksnud koolitustoetust või
hüvitanud koolituskulud käesoleva TAT punkti 2.1.2 või 2.5 alusel või“.
6. Muudan punkti 2.7.3 ja sõnastan järgmiselt:
„Tasemeõppes osalemise toetuse eesmärk on toetada eri- või kutsealase hariduseta või
tööturu vajadustele mittevastava erialase haridusega töötute ja töötajate kutsehariduse või
kõrghariduse omandamist. Eri- või kutsealase hariduseta isik käesoleva TAT tähenduses on
isik, kes ei ole läbinud kutseõppe tasemeõpet ja kellel puudub kõrgharidus.
Tasemeõppes osalemise toetust makstakse kutsehariduse, rakenduskõrghariduse või
bakalaureuseõppe õppekavadel kõrghariduse omandamiseks, kui isik asub õppima
õppekohale, mida rahastatakse riikliku koolitustellimuse alusel või riigi tegevustoetusest.
Tasemeõppes osalemise toetust makstakse töötule ning 16-aastasele kuni
vanaduspensioniealisele töötajale, kes töötab töölepingu või teenuse osutamiseks sõlmitud
võlaõigusliku lepingu alusel või on avalikus teenistuses, kui:
1) tal puudub eri- või kutsealane haridus ja tal on:
a) põhi- või üldkeskhariduse omandamisest või katkestamisest möödunud vähemalt viis aastat
või
b) põhiharidus omandatud mittestatsionaarses õppevormis või
c) üldkeskharidus omandatud mittestatsionaarses õppevormis ja põhihariduse omandamisest
möödunud vähemalt kaheksa aastat;
2) tal on eri- või kutsealase hariduse omandamisest möödunud vähemalt 15 aastat;
3) ta ei saa terviseseisundi tõttu senise töö tegemist jätkata. Terviseseisundiga seonduvaid
asjaolusid tõendab muu hulgas:
a) töötervishoiuarsti või muu arsti otsus või töövõime hindamise otsus, mille kohaselt ei
võimalda töötaja terviseseisund senise töö tegemist jätkata;
b) töölepingu ülesütlemise avaldus, mille kohaselt öeldakse töösuhe üles töölepingu seaduse
§ 88 lõike 1 punkti 1 alusel;
c) teade teenistusest vabastamise kohta avaliku teenistuse seaduse § 93 lõike 1 alusel.
Tasemeõppes osalemise toetamine lepitakse kokku individuaalses tegevuskavas.
Tasemeõppes osalemise toetust makstakse töötule ja töötajale, kes toetuse taotlemise ajal ei
õpi kutseõppeasutuses ega kõrgkoolis või kelle õppima asumisest kutseõppeasutuses või
kõrgkoolis ei ole möödunud rohkem kui 30 kalendripäeva. Toetust ei maksta isikule, kes
taotluse esitamisele eelneva 12 kuu jooksul on katkestanud õpingud kutseõppeasutuses või
kõrgkoolis. Toetust makstakse ühe kutse- või kõrghariduse omandamiseks.
Punktides 1 ja 2 nimetatud töötule ja töötajale makstakse tasemeõppes osalemise toetust, kui
ta asub õppima õppekava alusel, mis valmistab ette töötamiseks valdkonna põhikutsealal,
mille kohta on kutseseaduse § 71 lõike 3 punktis 2 nimetatud tööjõuvajaduse uuringuga
tuvastatud kasvav tööjõuvajadus ja mille tööjõu nõudlus ületab pakkumist, või erandina
töötukassa määratud kutse- või ametialal, mille tööjõuvajadus tuleneb muust eelnimetatud
uuringus põhjendatud asjaolust. Valdkonna põhikutsealade õppekavade loetelu avaldatakse
töötukassa veebilehel.
Tasemeõppes osalemise toetust makstakse juhul, kui isik asub tasemeõppesse hiljemalt
12 kuu jooksul individuaalses tegevuskavas tasemeõppes osalemise kokkuleppimisest.
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Tasemeõppes osalemise toetust makstakse alates Eesti hariduse infosüsteemis märgitud
õppimise alguskuupäevast. Toetust makstakse õppe nominaalkestuse jooksul. Toetust ei
maksta akadeemilisel puhkusel viibimise ajal.
Kui isik katkestab või lõpetab õpingud, lõpetatakse toetuse maksmine, välja arvatud juhul, kui
Eesti hariduse infosüsteemi andmetel isik asub uuesti õppima hiljemalt 30 kalendripäeva
jooksul õpingute katkestamisest. Toetuse maksmise jätkamise korral lahutatakse uue õppe
nominaalkestusest juba välja makstud toetuse periood.
Isikule, kes töötuna arveloleku ajal esitas tasemeõppes osalemise toetuse avalduse,
jätkatakse toetuse maksmist ka pärast töötuna arveloleku lõpetamist.
Töötajale, kes töösuhte ajal esitas tasemeõppes osalemise toetuse avalduse, jätkatakse
toetuse maksmist ka pärast töötamise lõpetamist või vanaduspensioniikka jõudmist.“.
7. Asendan punktis 3 tabeli järgmiselt:

Näitaja

Näitaja nimetus
(viide TAT
punktile,
Algtase
missugusest
tegevusest
kujuneb)

Rakenduskava
väljundinäitaja
(TAT tulemusnäitaja)

Aktiivseid
tööturuteenuseid
saanud
osalejate arv

TAT-spetsiifiline
väljundinäitaja

Väljundinäitaja

TAT-spetsiifiline
väljundinäitaja

0

Sihttase
(2018)

6330

Täitmine
(2020)

Sihttase
(2021)

21 757

34 879

Selgitus

Tegevuste
2.1.2,
2.1.3, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6 ja 2.7 näitaja

Tegevus 2.1.1. Noortele karjääriinfo vahendamine, tööturgu
tutvustavad töötoad ja mobiilne nõustamine

Noortele
karjääriinfo
vahendamine,
töötubade ja
mobiilsete
nõustamiste arv

0

6534

9 787

9 787

Tegevus 2.1.2. Minu esimene töökoht

Panustab kaudselt
rakenduskava
väljundinäitajasse
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Väljundinäitaja

Aktiivseid
tööturuteenuseid
saanud
osalejate arv

0

1075

3 641

4 491

Panustab otseselt
rakenduskava
väljundinäitajasse

Tulemusnäitaja

Osalejad, kes 6
kuud pärast
tööturuteenuste
saamist on
hõives

0

70%

70%

70%

Panustab otseselt
rakenduskava
tulemusnäitajasse

TAT-spetsiifiline
väljundinäitaja

Tegevus 2.1.3. Alaealise töötamise toetus

Väljundinäitaja

Aktiivseid
tööturuteenuseid
saanud
osalejate arv

Tulemusnäitaja

Osalejad, kes 6
kuud pärast
tööturuteenuste
saamist on
hõives

TAT-spetsiifilised
väljundi- ja
tulemusnäitajad

0

0

3508

0%

13 696

0%

18 655

Panustab otseselt
rakenduskava
väljundinäitajasse

0%

Sihttase on 0, sest
tegevuse eesmärk
on, et noored
saaksid
töökogemuse, kuid
osaleksid hariduse
omandamisel

Tegevus
2.2.
Vanaduspensioniealiste,
ennetähtaegset
vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saavate isikute
töölesaamise toetamine

Väljundinäitaja

Aktiivseid
tööturuteenuseid
saanud
osalejate arv

0

372

774

1023

Panustab otseselt
rakenduskava
väljundinäitajasse

Tulemusnäitaja

Osalejad, kes 6
kuud pärast
tööturuteenuste
saamist on
hõives

0

20%

20%

20%

Panustab otseselt
rakenduskava
tulemusnäitajasse

TAT-spetsiifilised
väljundi- ja
tulemusnäitajad

Tegevus 2.3. Regionaalse tööjõu pakkumise suurendamine
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Väljundinäitaja

Aktiivseid
tööturuteenuseid
saanud
osalejate arv

0

1300

1304

1304

Panustab otseselt
rakenduskava
väljundinäitajasse

Tulemusnäitaja

Osalejad, kes 6
kuud pärast
tööturuteenuste
saamist on
hõives

0

50%

50%

50%

Panustab otseselt
rakenduskava
tulemusnäitajasse

TAT-spetsiifilised
väljundija
tulemusnäitajad

Tegevus 2.4. Minu esimene töökoht Eestis

Väljundinäitaja

Aktiivseid
tööturuteenuseid
saanud
osalejate arv

0

75

25

45

Panustab otseselt
rakenduskava
väljundinäitajasse

Tulemusnäitaja

Tegevuses
osalenud
töötutest on 6
kuud pärast
tegevuse lõppu
hõives

0

60%

60%

60%

Panustab otseselt
rakenduskava
tulemusnäitajasse

TAT-spetsiifilised
väljundi- ja
tulemusnäitajad

Tegevus 2.5. Piirkondlik töökoha loomise toetus

Väljundinäitaja

Aktiivseid
tööturuteenuseid
saanud
osalejate arv

0

212

438

Tulemusnäitaja

Osakaal
osalejatest, kelle
tööalase
koolituse kulu on
hüvitatud

0

10%

10%

Panustab otseselt
rakenduskava
väljundinäitajasse

6

Tulemusnäitaja

Osalejad, kes 6
kuud pärast
tööturuteenuste
saamist on
hõives

TAT-spetsiifilised
väljundi- ja
tulemusnäitajad

0

60%

60%

Panustab otseselt
rakenduskava
tulemusnäitajasse

Tegevus 2.6. Põllumajanduse palgatoetus

Väljundinäitaja

Aktiivseid
tööturuteenuseid
0
saanud
osalejate arv

Tulemusnäitaja

Osalejad, kes 6
kuud pärast
tööturuteenuste
saamist on
hõives

TAT-spetsiifilised
väljundija
tulemusnäitajad

25

25

Tegevus lõppeb
aastal 2020

50%

50%

Tegevus lõppeb
aastal 2020

0

Tegevus 2.7. Töötust ennetavad meetmed

Väljundinäitaja

Aktiivseid
tööturuteenuseid
saanud
osalejate arv

Tulemusnäitaja

Osalejad, kes 6
kuud pärast
tööturuteenuste
saamist on
hõives

0

0

2 788

9 274

60%

60%

Panustab otseselt
rakenduskava
väljundinäitajasse

8. Muudan punkti 7.2.4.7 ja sõnastan järgmiselt:
„7.2.4.7 tegevuse 2.2 sihtrühma kuuluvale vanaduspensioniealisele, ennetähtaegset
vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saavale isikule makstav ettevõtluse alustamise
toetus on kuni 6000 eurot. Toetust ei saa kasutada maa ja kinnisvara ostuks. Isikule, kes esitas
ettevõtluse alustamise toetuse avalduse hiljemalt 31.12.2020, makstakse toetust kuni
31.12.2020 kehtinud ettevõtluse alustamise toetuse ülemmäära alusel;“.
9. Muudan punkti 7.3.2 esimest lauset ja sõnastan järgmiselt:
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„7.3.2. Kui punktides 7.3.1.1–7.3.1.5 viidatud vähese tähtsusega abi ülemmäär on täitunud, on
TAT punktis 2.1.2 sätestatud palgatoetus, punktis 2.1.3 sätestatud alaealise töötamise toetus,
punktis 2.2 sätestatud tööruumide ja -vahendite kohandamise teenus, punktis 2.4 sätestatud
palgatoetus ning punktis 2.5 sätestatud piirkondlik töökoha loomise toetus, välja arvatud
tööandjale koolituskulu hüvitamine, toetus, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EL)
nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi
tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78).“.
10. Muudan punkti 7.3.3 ja sõnastan järgmiselt:
„7.3.3. Vähese tähtsusega abi ja riigiabi ei anta ettevõtjale, kellele Euroopa Komisjoni eelneva
otsuse alusel, millega abi on tunnistatud ebaseaduslikuks ja ühisturuga kokkusobimatuks, on
esitatud seni täitmata korraldus abi tagasimaksmiseks, välja arvatud juhul, kui tegemist on
abikavaga, millega korvatakse teatavate loodusõnnetuste tekitatud kahju.“.
11. Asendan lisa 1 vormi B „TAT eelarve kulukohtade kaupa“ käesoleva käskkirja lisa 1
vormiga B „TAT eelarve kulukohtade kaupa“.
§ 2. Käskkirja rakendamine
Käskkirja rakendatakse alates 01.01.2021.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tanel Kiik
Sotsiaalminister

