SELETUSKIRI
Haridus- ja teadusministri 8.aprilli 2015. a käskkirja nr 153 „Toetuste andmise
tingimuste kehtestamine tegevuse „Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi
loomine“ muutmine“ eelnõu juurde

1. Sissejuhatus ja eelnõu eesmärk
Käskkirja eelnõuga (edaspidi eelnõu) muudetakse haridus- ja teadusministri 8. aprilli 2015. a
käskkirja nr 153 „Toetuste andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tööjõuvajaduse seireja prognoosisüsteemi loomine“ elluviimiseks“.
Eelnõuga viiakse ellu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse
suuna nr. 1 “Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul” EL
vahendite kasutamise eesmärgi nr. 5 “Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses
tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust” meetme 1.5 “Õppe seostamine tööturu
vajadustega” tegevuse 1.5.1 „Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi loomine“ eesmärke
ja tulemusi.
Käskkirja muudatus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi
STS) § 16 lõike 1 alusel.
Käskkirja muutmise peamiseks eesmärgiks on toetuse andmise tingimuste pikendamine 2022.
aasta veebruarini. Tegevuste pikendamiseks suurendatakse toetuse andmise tingimuste
eelarvet kokku 981 525 euro võrra .
Käskkirja ja seletuskirja eelnõu koostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi
täiskasvanuhariduse osakonna asejuhataja Külli All (tel 735 0249, kulli.all@hm.ee), juhataja
Terje Haidak (tel 7350 247 terje.haidak@hm.ee), õigusosakonna õigusnõunik Kadi Mölder (tel
7350 024; kadi.molder@hm.ee), rahandusosakonna asejuhataja Kristjan Sahtel (tel 734 064,
kristjan.sahtel@hm.ee) ja rahandusosakonna välisvahendite juht Inge Oopkaup (tel 735 0279,
inge.oopkaup@hm.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
2.1. Käskkirja eelnõu lisas 1 tehakse alljärgnevad muudatused (muudatused on eelnõus
selgema ülevaate saamiseks värvitud kollaseks):
Punktis 3 „Abikõlblikkuse periood“ on pikendatud senist toetuse andmise tingimuste perioodi
tähtaega ühe aasta ja kahe kuu võrra, 2022. aasta 28. veebruarini. Toetuse andmise tingimusi
pikendatakse kooskõlas Haridus- ja noorteprogrammi rahastamiskavaga. 2022. aastaks valmib
kokku 27 valdkondlikku raportit ning Vabariigi Valitsusele esitatakse kokku 5 tööturu
ülevaadet OSKA uuringute tulemustest. Pärast 2022. a veebruari rahastatakse süsteemi
järgmise tõukefondide perioodi vahenditest.
Punkti 7.2. Valdkondlike eksperdikogude moodustamine ja tegevuse korraldamine
tulemuseks on muudetud 27 raportit endise 24 asemel.
Punktis 9 „Indikaatorid“ on muudetud sihttasemeid tulenevalt abikõlblikkuse perioodi
pikendamisest:
a) lõplik sihttase on seatud aastaks 2022;

b) väljundindikaatorit tegevusele 7.1 „koordinatsioonikogu poolt Vabariigi
Valitsusele esitatav ülevaade tööjõu ja oskuste vajadusest“ on korrigeeritud: aastaks
2022 valmib 5 ülevaadet.
c) väljundindikaatoreid tegevusele 7.2 on täpsustatud: 2022. aasta sihttase on 27
valdkonnaspetsiifilist oskuste vajaduse analüüsi- ja prognoosidokumenti ning
tööjõu ja oskuste vajaduse visualiseerimise keskkonnas kajastub 27 raporti sisu.
Punktis 11 välja toodud OSKA tegevuste kogumaksumust on seoses abikõlblikkuse perioodi
pikenemisega 2022.a veebruari lõpuni suurendatud kogusummani 5, 337 525 miljonit eurot
vastavalt Vabariigi Valitsuse 19.11.2020 korralduse nr 415 lisas "Perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse meetmete nimekiri” OSKA tegevusteks planeeritule. Toetuse andmise
tingimuste eelarve on kooskõlas riigieelarve strateegia raames esitatud „Hariduse- ja
noorteprogramm 2021 – 2024“ rahastamiskavaga. Eelarve kõikide kuluridade struktuuri on
muudetud vastavalt Struktuurivahendite e-keskkonnas Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt
loodud struktuurile. Sellest tulenevalt on punktis 11 esitatud eelarvetabelis otsesed
personalikulud välja toodud tegevuste lõikes ühtse summana, kolme alategevuse peale kokku.
OSKA eelarvesse (meede 1.5.1) lisandub 938 000 eurot siirdena meetmest 1.6.1. „Toetuse
andmise tingimused tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste
avardamine“ elluviimiseks“.
Sotsiaalministeerium suunab OSKA rahastamisse 43 525 eurot meetme tegevusest 2.2.1
meetme tegevusse 1.5.1, OSKA TATi, et laiendada 2021. planeeritavat OSKA
sotsiaalvaldkonna uuringut selliselt, et seda saaks kasutada Sotsiaalministeeriumi
hooldusreformide tõenduspõhiseks kavandamiseks.
Uus eelarve on esitatud terve abikõlblikkuse perioodi kohta, st aastateks 2015 – 2022.
Lisanduvate aastate eelarve planeerimisel on arvesse võetud varasemate aastate rahade
kasutamist ja tulevasi vajadusi. Kogu eelarvet on võrreldes 2020. aastani kinnitatud eelarvega
(4 400 000 eurot) suurendatud kokku 981 525 000 euro võrra.
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1.A Otsene personalikulu
7.2. Valdkondlike
ekspertkogude moodustamine
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2.A Otsene personalikulu

3 025 639

3. Horisontaalne kulu

642 910

119 698

19 003

138 701

3.1 Projekti kaudsed kulud
(ühtse määra alusel)

436 812

94 372

14 782

109 154

545 965

3.A Otsene personalikulu
(projektijuht)

206 098

25 326

4 221
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235 645

2 912 077

629 143

98 549

727 693

3 639 770

793 525
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981 526

Otsene personalikulu kokku

Kokku

4 356 000

781 610

5 337 525

Eelarve suurendamisega lisandunud vahendid planeeritakse kooskõlas 2021. - 2022. aasta
tegevustega ning arvestades senist rahade kasutamist. Enim kasvavad 2021.a. metoodikate
väljatöötamise ja testimisega seotud personalikulud, kuna nähakse ette OSKA uue
kvantitatiivse andmemudeli testimine ja arendamine, st alates aastast 2021 ühendatakse seni
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel toimunud keskpikk
kvantitatiivne tööjõuvajaduse prognoosimudel ja OSKA kvalitatiivne tööjõu ja oskuste
prognoosimudel üheks süsteemiks.
OSKA metoodika täiendamine ning uue andmemudeli rakendumine annab muuhulgas
võimaluse pöörata rohkem tähelepanu prognooside regionaalse väljundi väljaarendamisele.
OSKA valdkonna uuringud alustavad 2021. aastal nn „uut ringi“. See toob kaasa vajaduse
senise metoodika kriitilise pilguga üle vaatamiseks. 2021.a. koostatakse ka uus OSKA
üldprognoos, sh tulevikutrendide metoodika. Oluliselt väheneb 2021.a. projektijuhtimiseks
planeeritud personalikulu.
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Punkti 16 Tegevuse aruandlus täiendatakse alajaotusega 16.5., täpsustades, et lõpparuanne
esitatakse sarnaselt vahearuandele.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele.
Käesoleva eelnõu aluseks on perioodi 2014–2020 STS ja selle alusel antud õigusaktid, mis
omakorda on kooskõlas vastava ELi õigusega.
Käskkirja raames antav toetus ei ole riigiabi ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1
tähenduses. Aluslepingu artikli 107 lõikes 1 on riigiabi määratletud kui igasugune liikmesriigi
poolt või riigi ressurssidest ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab
kahjustada konkurentsi. Riigiabi eeskirju kohaldatakse üldjuhul vaid siis, kus abisaaja on
ettevõtja. Käesoleva eelnõu subjekt ei ole ettevõtja, kuna oskuste prognoosisüsteemi
rakendamisel ei toimu majandustegevust üheski artiklis toodud mõistes. Ka ei kohaldu riigiabi
tegevustele, mis on seotud avaliku võimu teostamisega, antud juhul avalikel eesmärkidel
andmete kogumine, et prognoosida tööjõu ja oskuste vajadust ning tõenduspõhiselt rahastada
koolituskohti.

4. Tegevuse mõjud.
Tegevuse mõju kirjeldamisel läbivatele teemadele on lähtutud Vabariigi Valitsuse 15.
detsembri 2014. a korraldusest nr 557 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete
nimekirja kinnitamine“.
Käskkirja rakendamiseks vajalikud vahendid on ette nähtud kooskõlas Ühtekuuluvuspoliitika
fondide rakenduskavale 2014-2020.
5. Käskkirja jõustumine.
Käskkiri jõustub alates 1. jaanuarist 2021. a.
6. Eelnõu kooskõlastamine.
Eelnõu kooskõlastati EISis märkustega Rahandusministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse
poolt, eelarve täienduse ettepanekuga Sotsiaalministeeriumi poolt ja vaikimisi Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Kutsekoda, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Tööandjate
Keskliidu, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO poolt.
EISis tehtud märkustega on arvestatud ning eelnõu vastavalt korrigeeritud.

