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Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.
märtsi 2015. a käskkirja nr 57 „Tööturuteenuste
osutamine töövõimereformi sihtrühmale“ muutmine
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1 alusel ning kooskõlas
sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27. märtsi 2015. a käskkirja nr 57 „Tööturuteenuste
osutamine töövõimereformi sihtrühmale“ kinnitatud toetuse andmise tingimuste punktiga 7.5.2 ja
haldusmenetluse seaduse §-ga 64 teen toetuse andmise tingimustes järgmised muudatused:
§ 1. Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27. märtsi 2015. a käskkirjaga nr 57
„Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale“ kinnitatud toetuse andmise
tingimuste muutmine
1. Asendan punkti 1.2.4 tabelis arvud “106 143 509“, „18 731 208“ ja „124 874 717“ arvudega vastavalt
„96 951 513“, „17 109 091“ ja „114 060 604“.
2. Muudan punkti 1.2.5 viiendat ja kuuendat lõiku ja sõnastan järgmiselt:
„Töötu on isik, kes on töötukassas töötuna arvele võetud.
[Kehtib alates 01.09.2020.]
Õppiv töötu on isik, kes õpib täiskoormusega või kutseõppes statsionaarses õppes (kaasa arvatud
akadeemilisel puhkusel viibiv isik) ning on töötukassas töötuna arvele võetud.
[Kehtib alates 01.09.2020.]“.
3. Muudan punkti 2.1.8 loetelu esimest punkti ja sõnastan järgmiselt:
„1) tööturuteenuste osutamine 01.01.2016–31.12.2022, punktides 2.1.6.5 ja 2.1.7.3 sätestatud
tööturuteenuste osutamine kuni 31.12.2023;“.
4. Muudan punkti 2.2.5 loetelu esimest punkti ja sõnastan järgmiselt:
„1) tööturuteenuste osutamine 01.01.2016–31.12.2022;“.
5. Asendan punktis 3 tabeli järgmiselt:
Näitaja

Näitaja nimetus (viide
TAT punktile,

Baastase

Sihttase
(2018)

Täitmine
(2020)

Sihttase
(2023)

Selgitus
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Rakenduskava
väljundnäitajad (TAT
tulemusnäitaja)
TAT-spetsiifilised
väljundi- ja
tulemusnäitajad
Väljundinäitaja

missugusest
tegevusest kujuneb)
Vähenenud töövõimega
0
20 770
32 231
42 372
Tegevuste
inimesed, kes on
2.1 ja 2.2
saanud töövõimereformi
tulemusnäit
vahendusel teenuseid
aja
Tegevused 2.1 ja 2.2. Tööturuteenused vähenenud töövõimega inimestele ning
tööandjate toetamine
Vähenenud töövõimega
inimesed, kes on
saanud töövõimereformi
vahendusel teenuseid

0

Tulemusnäitaja

Töötavad inimesed,
0
kelle töövõimet hinnati
osaliseks ning kes on
säilitanud oma töökoha
12 kuu möödumisel
peale hindamist
Tulemusnäitaja
Mittetöötavad inimesed,
0
kelle töövõimet hinnati
osaliseks ning kes on
liikunud hõivesse 12 kuu
möödumisel peale
hindamist
*Tulemusnäitaja on 2016-2019 teenustel osalenute kohta

20 770

32 231

42 372

1458

2 615*

5 773

4 927

7 311*

13 291

Panustab
otseselt
rakenduska
va
väljundinäit
ajasse
Panustab
otseselt
rakenduska
va
tulemusnäit
ajasse
Panustab
otseselt
rakenduska
va
tulemusnäit
ajasse

6. Täiendan punkti 7.2.4.5 lausega järgmises sõnastuses:
„Koolituse ja individuaalse mentorluse kulu hüvitatakse kuni 31.12.2022;“.
7. Täiendan punkti 7.2.4.8 lausega järgmises sõnastuses:
„Tugiisikuga töötamise teenust osutatakse isikule kuni 31.12.2022;“.
8. Muudan punkti 7.2.4.18 ja sõnastan järgmiselt:
„7.2.4.18 TAT punktis 2.1.7.3 nimetatud vähenenud töövõimega isikule sõidukulu hüvitamiseks
makstav töölesõidu toetus standardiseeritud ühikuhinna alusel määras 0,93 eurot kilomeetri kohta,
kuid kõige rohkem 26 eurot ühe päeva eest ning kõige rohkem 300 eurot kuus. Sõidukulu hüvitatakse
vähenenud töövõimega isiku tööle asumisest või töötamise korral vajaduse tekkimisest kuni 12 kuu
eest kolme aasta jooksul, kuid mitte kauem kui 31.12.2023. Sõidukulu hüvitamiseks arvestatakse
töölesõidu toetust iga töötatud päeva eest vähenenud töövõimega isiku elu- ja töökoha lühima
kahekordse vahemaa alusel. Vahemaad alla 500 meetri ei arvestata. Töötukassa ei hüvita vähenenud
töövõimega isiku töölesõidu kulu osas, mille isikule hüvitab kohalik omavalitsus. Töötukassa kontrollib
kohalikust omavalitsusest, kas ja millises määras on isikule töölesõidu kulu hüvitatud;“.
9. Muudan punkti 7.2.4.20 ja sõnastan järgmiselt:
„7.2.4.20 TAT punktis 2.2.1 nimetatud vähenenud töövõimega isiku tööle võtmisel makstakse
palgatoetust 12 kuu eest töötaja tööle asumisest arvates, kuid mitte kauem kui 31.12.2022.
Tähtajalise, vähemalt kuuekuulise tähtajalise töölepingu korral makstakse palgatoetust töösuhte
kestusest poole aja vältel, kuid mitte rohkem kui 12 kuu eest ja mitte kauem kui 31.12.2022.
Palgatoetuse suuruseks on 50% töötaja palgakulust, kuid kõige rohkem 50% palgatoetuse
halduslepingus sätestatud töötaja ühe kuu eeldatavast töötasust ning mitte rohkem kui töölepingu
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seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäär. Palgatoetust ei maksta pikema aja jooksul
kui 24 kuud halduslepingu sõlmimisest arvates. Töötukassa nõuab palgatoetuse täies ulatuses tagasi,
kui töösuhe lõpetatakse tööandja algatusel enne kahe aasta möödumist töölepingu sõlmimisest või
vähemalt kuuekuulise tähtajaga töösuhe lõpetatakse tööandja algatusel enne tähtaega, välja arvatud
juhul, kui töötajaga on tööleping üles öeldud töölepingu seaduse § 88 lõike 1 alusel;“.
10. Asendan lisa 1 vormi B „TAT eelarve kulukohtade kaupa“ käesoleva käskkirja lisa 1 vormiga B
„TAT eelarve kulukohtade kaupa“.
§ 2. Käskkirja rakendamine
Käskkirja § 1 punktis 2 tehtavaid muudatusi rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2020. a.

(allkirjastatud digitaalselt)
Signe Riisalo
sotsiaalkaitseminister
(allkirjastatud digitaalselt)
Tanel Kiik
tervise- ja tööminister

