MINISTRI KÄSKKIRI
26.05.2021

nr 57

Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri
21. juuli 2015. a käskkirja nr 115
„Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse
tõstmine ja nende töötamise soodustamine“
muutmine
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1 alusel ning kooskõlas
sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 21. juuli 2015. a käskkirjaga nr 115
„Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“
kinnitatud toetuse andmise tingimuste punktiga 7.4.2 ja haldusmenetluse seaduse §-ga 64
teen toetuse andmise tingimustes järgmised muudatused:
§ 1. Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 21. juuli 2015. a käskkirjaga nr 115
„Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise
soodustamine“ kinnitatud toetuse andmise tingimuste muutmine
1. Asendan toetuse andmise tingimuste abikõlblikkuse perioodi tekstiosa „31.12.2021“
tekstiosaga „31.12.2023“.
2. Täiendan punkti 1.2.2 lõiguga järgmises sõnastuses:
„Välja on arendatud üle-eestiline kutserehabilitatsiooni teenus toetamaks paremini
erivajadusega õppijat kutseõppes ning piloteeritud on keelekümbluse kohanemiskursust vene
keelt emakeelena kõnelevatele noortele.“.
3. Täiendan punkti 1.2.3 lõiguga järgmises sõnastuses:
„Lisaks on vajalik toetada erivajadusega inimeste võimetekohast rakendumist ning võimaldada
neil parimal võimalikul viisil igapäevaeluga ise toime tulla, suurendades seeläbi nende
osalemist täisväärtuslikult ühiskonnaelus. Selleks töötatakse välja sihtrühma liikmete
individuaalsete vajadustega arvestav kutserehabilitatsiooni teenus, mille laiem eesmärk on
õpetada inimesele uusi oskusi tööalaseks rakendumiseks ning arendada igapäevaeluga
iseseisvalt hakkamasaamise oskusi. Samuti on vaja tagada, et teenust oleks võimalik pakkuda
teise emakeelega erivajadusega inimesele. Selleks arendatakse teenuse disainil põhinedes
välja kutserehabilitatsiooni teenus kutseõppeasutustes osutamiseks üle Eesti ning
arendatakse ja piloteeritakse keelekümbluse kohanemiskursust vene emakeelega
erivajadusega inimestele.“.
4. Asendan punkti 1.2.4 tabelis arvud 37 736 535,73“, „6 659 388,66“ ja „44 395 924,39“
arvudega vastavalt „37 736 510,36“, „6 659 384,18“ ja „44 395 894,54“.
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5. Muudan punkti 2.1.1.2 ja sõnastan järgmiselt:
„2.1.1.2. Tegevuse üldajaraam
01.03.2015–31.12.2022“.
6. Muudan punkti 2.2.2 ja sõnastan järgmiselt:
„2.2.2. Tegevuse üldajaraam
01.05.2015–31.12.2023“.
7. Muudan punkti 2.3.2 ja sõnastan järgmiselt:
„2.3.2. Tegevuse üldajaraam
01.01.2017–31.12.2023“.
8. Muudan punkti 2.3.3 ja sõnastan järgmiselt:
„2.3.3. Tegevuse elluviija
Sotsiaalkindlustusamet: 01.01.2017–31.12.2023
Sotsiaalministeerium: 01.09.2019–31.12.2023“.
9. Lisan punkti 2.5 ja sõnastan järgmiselt:
„2.5. Kutserehabilitatsiooni teenuse arendamine
Tegevuse eesmärk on teenuse disainil põhinedes arendada välja vähenenud töövõimega
inimestele kutserehabilitatsiooni teenus kutseõppeasutustes osutamiseks üle Eesti.
Kutserehabilitatsioon on protsess, mille käigus inimesed, kellel on füüsilised, psühholoogilised,
kognitiivsed, emotsionaalsed või terviseprobleemid, õpivad uusi ametioskusi ja
igapäevaeluoskusi, ning seda toetavad õpetajad, rehabilitatsiooni- ja tööhõivespetsialistid.
Teenus aitab inimesel ületada tõkked, mis takistavad töö saamist, töö säilitamist, tööle
naasmist või võimetekohast töölerakendumist.
Kutserehabilitatsiooni teenus on sümbioos sotsiaal-, haridus- ja tööteenusest, mis on
eelkirjeldatud erivajadusega inimese jaoks loodud eesmärgistatud ja juhitud teenus, mille
tulemusel inimene rakendub tööle võimetekohaselt ja oskab igapäevaeluga võimalikult
iseseisvalt toime tulla.
2.5.1. Sihtrühm
Erivajadusega inimene alates 16. eluaastast. Teenuse saamise aluseks on Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskuse hindamismeeskonna otsus.
2.5.2. Tegevuse üldajaraam
01.01.2021–31.12.2023
2.5.3. Tegevuse elluviija
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus“.
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10. Lisan punkti 2.6 ja sõnastan järgmiselt:
„2.6. Kutserehabilitatsiooni keelekümbluse kohanemiskursus vene keele emakeelega
õppijale
Venekeelse emakeelega haridusliku erivajadusega õppijal on põhikooli lõpetamise järel
võimalik minna paari kutsekooli õppima venekeelsele erialale, kuid need võimalused on
piiratud ega pruugi sobituda inimese erivajaduse ega huviga.
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse poole pöördub iga aastaga aina rohkem vanemaid,
kes uurivad keskuse võimaluste kohta pakkuda nende lastele vene keeles
kutserehabilitatsiooni teenust. Kutserehabilitatsiooni teenuse vajadus nende erivajadustega
inimeste seas, kelle emakeel on vene keel ning kes ei räägi eesti keelt ega saa sellest aru,
kasvab iga aastaga.
Tegevuse raames töötatakse välja keelekümbluse kohanemiskursus, mille raames toimub
lisaks erinevate oskuste õppele ka keeleõpe. Teenuse saamise alused kirjutatakse lahti
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse poolt arendamisel olevas sihtrühmapõhises
õppekavas. Sihtrühmale suunatud keeleõpe peab toimuma viisil, mis sobib erivajadusega
inimese võimekusega. Senine Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse praktika on näidanud,
et väga keeruline on õppida keeles, mida inimene oskab halvasti või ainult osaliselt.
2.6.1. Sihtrühm
Vene keelt emakeelena kõnelev erivajadusega inimene alates 16. eluaastast.
2.6.2. Tegevuse üldajaraam
01.01.2021–31.12.2023
2.6.3. Tegevuse elluviija
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus“.
11. Lisan punkti 3 tabelisse tegevuste 2.5 ja 2.6 väljundinäitajad järgmiselt:
TAT-spetsiifiline
väljundinäitaja
Väljundinäitaja

TAT-spetsiifiline
väljundinäitaja
Väljundinäitaja

Tegevus 2.5. Kutserehabilitatsiooni teenuse arendamine
Osalise töövõimega
8
Panustab otseselt
inimesed, kes on
rakenduskava
saanud töövõime
väljundinäitajasse
reformi vahendusel
teenuseid
Tegevus 2.6. Kutserehabilitatsiooni keelekümbluse kohanemiskursus vene keele
emakeelega õppijale
Osalise töövõimega
inimesed, kes on
saanud töövõime
reformi vahendusel
teenuseid

8

Panustab otseselt
rakenduskava
väljundinäitajasse

12. Asendan lisa 1 vormi A „TAT tegevuskava“ käesoleva käskkirja lisaga (lisatud).
13. Asendan lisa 1 vormi B „TAT eelarve“ käesoleva käskkirja lisaga (lisatud).
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§ 2. Käskkirja jõustumine
Käskkirja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2021.

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

