MINISTRI KÄSKKIRI
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nr 120

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 „110 000 666“, „19 411 882“ ja „129 412 548“ arvudega
vastavalt „106 143 509“, „18 731 208“ ja „124 874 717“.
2. Täiendan punkti 2.1.2.1 teise lõigu järel lausega järgmises sõnastuses:
„Koolituskaardi alusel võimaldatakse eesti keele koolitust, mis valmistab ette eesti keele
tasemeeksamiks või A1-taseme saavutamiseks.“.
3. Muudan punkti 2.1.2.2 esimest lõiku ja sõnastan järgmiselt:
„Kvalifikatsiooni saamise toetamine on kvalifikatsiooni tõendava dokumendi, sealhulgas kutsevõi pädevustunnistuse ja mootorsõiduki juhtimise õigust tõendava dokumendi saamisega
seotud kulu ja riigilõivu kulu tasumine isiku eest.“.
4. Täiendan punkti 2.1.5.1.2 esimese lõigu järel lausega järgmises sõnastuses:
„Töötukassa tellib isikule vajaliku nõustamise või võimaldab tal valida sobiva nõustaja
töötukassa kvalifitseeritud teenuseosutaja juures.“.
5. Muudan punkti 2.1.6.5 ja sõnastan järgmiselt:
„Kaitstud töö eesmärk on vähenenud töövõimega isiku ettevalmistamine avatud tööturule tööle
saamiseks (iseseisvalt või tugiisikuga), toetamine tööle asumisel ja avatud tööturul töötamise
algusperioodil.
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Teenuse raames hinnatakse vähenenud töövõimega isiku töösuutlikkust, õpetatakse ja
harjutatakse tööoskusi, vajaduse korral korraldatakse töötamine kaitstud tingimustes,
toetatakse sotsiaalsete probleemide lahendamisel ning aidatakse leida sobiv töö avatud
tööturul.
Töötamine kaitstud töö tingimustes tähendab, et vähenenud töövõimega isikul võimaldatakse
teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos.
Isikule tagatakse sealjuures vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi.
Avatud tööturule tööle asudes toetatakse isikut töökeskkonnaga kohanemisel, tööülesannete
õppimisel ja probleemide lahendamisel ning nõustatakse tööandjat ja kolleege.
Kaitstud töö teenuse kestus on kuni kaks aastat.
Vähenenud töövõimega isiku eest, kes on eelnevalt töötanud kaitstud tingimustes, makstakse
tööandjale avatud tööturule töölerakendamisel palgatoetust vastavalt punktile 2.2.1.
Sihtrühm: vähenenud töövõimega isikud, kes on töötud (v.a kui töövõime puudub)
Isik, kes on suunatud kaitstud tööle ja kellel teenuse saamise ajal tuvastatakse puuduv
töövõime, võib jätkuvalt saada kaitstud töö teenust.“.
6. Muudan punkte 2.1.7.1–2.1.7.2 ja sõnastan järgmiselt:
„2.1.7.1. Stipendium
Sihtrühm: vähenenud töövõimega isikud, kes
- on töötud ja osalevad tööturukoolitusel, tööpraktikal, tööharjutusel, vabatahtlikus töös või
kaitstud tööl;
- on õppivad töötud ja osalevad tööturukoolitusel
2.1.7.2. Sõidu- ja majutustoetus
Sihtrühm: vähenenud töövõimega isikud, kes
- osalevad tööalase rehabilitatsiooni teenusel;
- on töötud ja osalevad tööturukoolitusel, kvalifikatsiooni saamise toetamise, tööpraktika,
tööklubi, psühholoogilise, võla- või sõltuvusnõustamise, kogemusnõustamise, proovitöö,
tööharjutuse, vabatahtliku töö või kaitstud töö teenusel;
- on õppivad töötud ja osalevad tööturukoolituse, kvalifikatsiooni saamise toetamise, tööklubi,
psühholoogilise, võla- või sõltuvusnõustamise, kogemusnõustamise või proovitöö teenusel“.
7. Muudan punkti 2.2.1 kolmanda lõigu viimast lauset ja sõnastan järgmiselt:
„Palgatoetust ei maksta kaitstud töö tingimustes töötamisel.“.
8. Muudan punkti 7.2.4.4 ja sõnastan järgmiselt:
„7.2.4.4 tegevuse 2.1.3.1 sihtrühma kuuluvale vähenenud töövõimega isikule makstav
ettevõtluse alustamise toetus kuni 6000 eurot, välja arvatud maa ja kinnisvara ostuks. Isikule,
kes esitas ettevõtluse alustamise toetuse saamiseks taotluse hiljemalt 31.12.2020, makstakse
toetust kuni 31.12.2020 kehtinud ettevõtluse toetuse ülemmäära alusel;“.
9. Muudan punkte 7.2.4.10–7.2.4.11 ja sõnastan järgmiselt:
„7.2.4.10 tegevuse 2.1.5.1.2 sihtrühma kuuluvale vähenenud töövõimega isikule osutatava
psühholoogilise, sõltuvus- ja võlanõustamise teenuse osutamise kulu.
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Kui isik valib talle sobiva nõustaja töötukassa kvalifitseeritud teenuseosutajate nimekirjast,
tasutakse isiku eest:
- psühholoogilise nõustamise kulu kuni 50 eurot (koos käibemaksuga) ühe nõustamiskorra
kohta, kuid mitte rohkem kui 500 eurot (koos käibemaksuga) ühe kalendriaasta jooksul;
- sõltuvusnõustamise kulu kuni 50 eurot (koos käibemaksuga) ühe nõustamiskorra kohta, kuid
mitte rohkem kui 500 eurot (koos käibemaksuga) ühe kalendriaasta jooksul;
- võlanõustamise kulu kuni 30 eurot (koos käibemaksuga) ühe nõustamiskorra kohta, kuid
mitte rohkem kui 300 eurot (koos käibemaksuga) ühe kalendriaasta jooksul.
Põhjendatud juhul, kui isikul on tema olukorrast tulenevalt suurem nõustamise vajadus, võib
nõustamiskordade arvu suurendada ja tasuda nõustamise kulu eeltoodud ülemmääradest
suuremas summas (jõustub 01.07.2021);
7.2.4.11 tegevuse 2.1.5.1.3 sihtrühma kuuluvale vähenenud töövõimega isikule osutatava
kogemusnõustamise teenuse kulu. Kui isik valib talle sobiva kogemusnõustaja töötukassa
kvalifitseeritud teenuseosutajate nimekirjast, tasutakse kogemusnõustamise kulu isiku eest
kuni 40 eurot (koos käibemaksuga) ühe nõustamiskorra kohta, kokku kuni kümne
nõustamiskorra ulatuses kalendriaastas. Põhjendatud juhul, kui isikul on puudest või
tervisehäirest tingitult suurem kogemusnõustamise vajadus, võib kogemusnõustamise kulu
tasuda suuremas ulatuses, lähtuvalt puudest või tervisehäirest tingitud nõustamise vajaduse
kulu mõistlikkusest;“.
10. Muudan punkte 7.2.4.16–7.2.4.17 ja sõnastan järgmiselt:
„7.2.4.16 TAT punktis 2.1.7.1 nimetatud sihtrühmale tööturukoolitusel, tööpraktikal,
tööharjutusel, vabatahtlikus töös või kaitstud tööl osalemise korral makstav stipendium
vastavalt TTTS §-s 35 sätestatule;
7.2.4.17 TAT punktis 2.1.7.2 nimetatud sihtrühmale tööturukoolitusel, kvalifikatsiooni saamise
toetamisel, tööpraktikal, tööalasel rehabilitatsioonil, tööklubis, psühholoogilisel, võla- või
sõltuvusnõustamisel, kogemusnõustamisel, proovitööl, tööharjutusel, vabatahtlikus töös või
kaitstud tööl osalemise korral makstav sõidu- ja majutustoetus vastavalt TTTS §-s 37
sätestatule;“.
11. Muudan punkti 7.3.2 loetelu punkti 1 ja sõnastan järgmiselt:
„1) punktides 7.3.4–7.3.8 viidatud vähese tähtsusega abi ülemmäär on täitunud ja“.
12. Muudan punkti 7.3.3 ja sõnastan järgmiselt:
„7.3.3. 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.“.
13. Muudan punkti 7.3.12 ja sõnastan järgmiselt:
„7.3.12. Riigiabi ei anta raskustes olevale ettevõtjale Euroopa Komisjoni määruse (EL)
nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses, kui viidatud Euroopa Komisjoni määrusega ei ole
sätestatud teisiti ja vastava erandi rakendamine on kooskõlas tööturuteenuse osutamise
muude tingimustega.“.
14. Asendan lisa 1 vormi B „TAT eelarve kulukohtade kaupa“ käesoleva käskkirja lisa 1
vormiga B „TAT eelarve kulukohtade kaupa“.
§ 2. Käskkirja rakendamine
1. Käskkirja rakendatakse alates 01.01.2021.
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2. Käskkirja punktiga 9 tehtavaid muudatusi sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri
27. märtsi 2015. a käskkirjaga nr 57 „Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale“
kinnitatud toetuse andmise tingimuste punktis 7.2.4.10 rakendatakse alates 01.07.2021.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tanel Kiik
Sotsiaalminister

