Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 21. juuli 2015. a käskkirja nr 115
„Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“
muutmise käskkirja seletuskiri
I. Sissejuhatus
Eelnõuga tehakse muudatused sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 21. juuli 2015. a
käskkirjaga nr 115 „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise
soodustamine“ kinnitatud toetuse andmise tingimustes (edaspidi TAT).
Eelnõu koostasid: Regina Sergejeva, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist
(tel 626 9219 regina.sergejeva@sm.ee) ja Jüri Lõssenko, Sotsiaalministeeriumi strateegia ja
eelarve osakonna peaspetsialist (tel 626 9186 juri.lossenko@sm.ee).
II. TAT muudatuste sisu
Käskkiri koosneb kahest paragrahvist.
Eelnõu §-ga 1 täiendatakse TAT-i uue tegevusega (tegevus nr 2.1.3) „Sotsiaalse rehabilitatsiooni
teenuse osutamine“. Muudatuse eesmärk on toetada inimeste tööhõives püsimist, ennetada
tööturult eemalejäämist ja pakkuda töövõimekaoga inimestele nende individuaalseid vajadusi
arvestades õigeaegset abi. Sotsiaalse rehabilitatsiooni põhiülesanne on toetada inimest
igapäevaeluga toimetulekul, parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut ja luua eeldused
tööturul osalemiseks.
TAT-i raames pakutakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust tööealisele elanikkonnale (16.
eluaastat kuni vanaduspensionieani) ning TAT-i raames ei osutata teenust sügava puudega
inimestele.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse sihtgrupp on sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõikes 1 tasu
maksmise kohustuse ülevõtmist taotlema õigustatud isik:
1) kes on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensionieani);
2) kellel ei ole tuvastatud sügav puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2
tähenduses;
3) kes ei ole jäänud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 9 sätestatud ennetähtaegsele
vanaduspensionile;
4) kes ei saa päästeteenistuse seaduse §-s 19 sätestatud vanaduspensioni ootel oleva
päästeteenistuja toetust;
5) kellele ei osutata tööalast rehabilitatsiooni teenust.
TATi raames hüvitatakse üksnes sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse kulud. Teenusel osalemisega
seotud sõidu- ja majutustoetust TAT-i raames ei hüvitata ning kulud kantakse vastavalt
sotsiaalhoolekande seadusele riigieelarvest. Teenuse vajadust hinnatakse ja teenus hüvitatakse
ainult põhjendatud vajaduse olemasolul.
Punktina 7.2.3.7 lisatakse TAT-i tingimus, millega määratakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse
kulude abikõlblikkus.
Uue tegevuse lisandumisega muutub TAT punkt 3. Suurendatakse tegevuse väljundnäitajat,
milleks on “Osalise töövõimega inimesed, kes on saanud töövõime reformi vahendusel teenuseid”.
Sihttasemeks on 18 877.
Eelnõu § 2 kohaselt rakendatakse käskkirja alates 01.05.2017.
III. TAT vastavus Euroopa Liidu õigusaktidele

Eelnõu on vastavuses Euroopa Liidu õigusega.
Eelnõu koostamisel on arvestatud järgmiste Euroopa Liidu õigusaktidega:
1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013 , millega
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi,
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006;
2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsembri 2013, mis käsitleb
Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006.
IV. TAT muudatuste mõjud
Tulemuslikum teenuse osutamine mõjutab strateegilisi eesmärke (tööelus osalemine, iseseisev
toimetulek, õppes osalemine, sotsiaalse kaasatuse suurendamine). Õigeaegne sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenuse pakkumine inimestele loob eeldused tööturuteenustel osalemiseks ning
võimetekohasele tööle asumiseks.
Teenust pakutakse üle Eesti Sotsiaalkindlustusameti lepinguliste partnerite kaudu. Muudatusega
pakutakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust 2017.a kokku 4087 inimesele ning tegevuse eelarve
hinnanguline maht on 2017. a 1 000 000 eurot.
V. TAT muudatuste kinnitamine
TAT muudatused kinnitavad tervise- ja tööminister ning sotsiaalkaitseminister oma käskkirjaga.
Käskkirja rakendatakse alates 01.05.2017.
VI. TAT muudatuste kooskõlastamine
TAT muudatuste eelnõu saadetakse kooskõlastamiseks Korraldusasutusele ja läbivate teemade
eest vastutavatele juhtministeeriumitele ja arvamuse avaldamiseks SA-le Innove.
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