KÄSKKIRI
25.04.2019 nr 1-3/43

Siseministri 27. märtsi 2015. aasta käskkirja
nr 1-3/87 „Toetuse andmise tingimused
uussisserändajate kohanemise toetamiseks“
muutmine
Perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse § 7 lõike 2 punkti 1 ja § 16 lõike 1 alusel ning
kooskõlas Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2019. a korraldusega nr 34 „„Perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine“
1. Muudan siseministri 27. märtsi 2015. aasta käskkirja nr 1-3/87 „Toetuse andmise
tingimused uussisserändajate kohanemise toetamiseks“ (edaspidi käskkiri) järgmiselt:
1.1. sõnastan punkti 2.1.3.4.1 teise lause järgmiselt:
„Teenuse piloteerimise, hindamise ning edasiarendamise järel rakendatakse infoplatvormi,
sealhulgas vastavalt vajadusele pidevalt ajakohastatakse infot, arendatakse ja uuendatakse
vastavalt parimatele infotehnoloogilistele praktikatele, tehakse koostööd erinevaid teenuseid
pakkuvate asutustega ning vajaduse korral pakutakse neile konsultatsiooni info kättesaadavuse
parandamiseks.“;
1.2. sõnastan punkti 2.2.3.2.1 esimese lause järgmiselt:
„.Tegevuse tulemusena on uussisserändajad läbinud väljatöötatud materjalide ja testide põhjal
korraldatud koolitused 1265 korral“;
1.3. sõnastan punkti 2.2.3.3.2 järgmiselt:
„Tegevuste elluviimise aeg on 01.01.2017–31.12.2020.“;
1.4. sõnastan punkti 2.2.3.4.2 järgmiselt:
„Tegevuse elluviimise aeg on 01.01.2020–30.06.2023.“;
1.5. sõnastan punkti 2.2.3.5 teksti järgmiselt:

„2.2.3.5.1. Kohanemiskoolituste läbimise tulemusena on uussisserändajad omandanud
pädevused,
mis
vastavad
kohanemisprogrammi
määruses
kirjeldatud
üldpädevusnõuetele.
Perioodil
2017–2022
on
uussisserändajad
läbinud
kohanemisprogrammi koolitused 11 578 korral.
Koolitusmooduleid pakutakse vähemalt inglise ja vene keeles. Koolitusmooduleid ja eesti
keele algtaseme (A1–A2) õpet pakutakse eelkõige Tallinnas, Tartus ja Narvas1.
Koolitusgruppide komplekteerimise, koolituste läbiviimise ning tulemuste seiramise eest
ja elluviijale esitamise eest vastutavad vastavalt riigihangete seaduses sätestatud korrale
leitud teenusepakkujad. Koolitusi pakutakse kahes raskusastmes6 kõikide
koolitusmoodulite lõikes (välja arvatud laste ja noorte moodul, mis jaguneb
vanusegruppide lõikes ning õppimise ja teaduse moodul, mille pakkujatel on õigus
pakkuda koolitusi ühes raskusastmes). Uussisserändajad suunab kohanemiskoolitustele
osalema PPA.
2.2.3.5.2 Tegevuse elluviimise aeg on 01.01.2017–30.06.2023.“;
1.6. sõnastan punkti 2.3.3.4.2 järgmiselt:
„Tegevuste elluviimise aeg on 01.01.2021–31.12.2022.“;
1.7. kehtestan punkti 3 uues redaktsioonis:
3. Väljund- ja tulemusnäitajad ning nende sihttasemed
Näitajad

Näitaja
nimetus

Algtase

Toetatav tegevus 2.1
Tulemusn Infoplatvor 0
äitaja
mi kasutajate
arv
Toetatav tegevus 2.2
Tulemusn Kohanemisk 0
äitaja
oolitustel
osalejate arv

Sihttase
2016

Siht- Sihttase tase
2018 2020

Sihttase
2023

Selgitav teave

500

1500 6500

11 000

Tulemusnäitaja moodustab
meetme tegevuse 2.6.1
väljundnäitaja.

494

2353 5575

12 843

Tulemusnäitaja moodustub
kohanemiskoolituste
läbimiskordade
arvust.
Tulemusnäitaja moodustab
meetme tegevuse 2.6.2
väljundnäitaja.
Tulemusnäitaja panustab
rakenduskava
väljundnäitajasse
„Lõimumisja
kohanemiskoolitustel
osalejate arv“.

Koolituste pakkumine Narvas sõltub huvist koolituse vastu. Vajaduse korral tagatakse Narvas osaleda
soovijatele võimalus osaleda koolitusel Tallinnas või Tartus. Juhul, kui koolituste läbiviimine on vajalik
väljaspool Tallinnat, Tartut või Narvat, võib koolitusi viia läbi ka teistes Eesti kohtades.
1

Rakendus
kavaga
seonduv
tulemusn
äitaja

Kohanemisp 0
rogrammi
läbinute2
arv,
kelle
eesti keele
oskus,
praktiline
informeeritu
s
ja
teadmised
Eesti riigi,
ühiskonna ja
kultuuri
kohta
on
paranenud

Toetatav tegevus 2.3
Tulemusn Arendatud
0
äitaja
või
väljatöötatud
teenuste arv

346

1647 3902

8990

Näitaja
moodustub
kohanemisprogrammi
koolituste läbimiskordade
arvust, mille järel inimene
on andnud hinnangu, et
tema eesti keele oskus,
praktiline informeeritus ja
teadmised
Eesti
riigi,
ühiskonna ja kultuuri kohta
on paranenud.
Tulemusnäitaja moodustab
meetme tegevuse 2.6.2
väljundnäitaja.
Tulemusnäitaja panustab
rakenduskava
tulemusnäitajasse
„Kohanemisja
lõimumisprogrammi
läbinute arv, kelle eesti
keele oskus, informeeritus
ja teadmised Eesti riigi,
ühiskonna ja kultuuri kohta
on paranenud“.

0

5

25

Tulemusnäitaja moodustab
meetme tegevuse 2.6.3
väljundnäitaja ning ühtlasi
rakenduskava
väljundnäitaja
„Uussisserändajate
kohanemise
toetamiseks
arendatud või väljatöötatud
teenuste arv“.

15

1.8. kehtestan punkti 6 uues redaktsioonis:
6. Tegevuste eelarve
Jrk
Toetatava tegevuse nimetus
Summa
nr
(eurodes)
1
Infoplatvormi ja selle tugiteenuste väljatöötamine 510 000
ja rakendamine
1.1
ESF-i toetus
433 500
sh PPA (2015−2020)
102 850
EAS (2015−2017)
35 511,76
SMIT (2018−2022)
108 885
1.2
Riiklik kaasfinantseering
76 500

Osakaal
100%
85%

15%

Kohanemisprogrammi läbinuks loetakse isik juhul, kui ta on osalenud kohanemisprogrammi koolitusmoodulis
või 50% ulatuses algtaseme (A1–A2) keeleõppes.
2

1.3
2
2.1
2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

sh PPA (2015−2020)
EAS (2015−2017)
SMIT (2018−2022)
Omafinantseering
Kohanemiskoolituste väljatöötamine, piloteerimine
ja rakendamine
ESF-i toetus
sh SA Archimedes (2015−2017)
SA Eesti Teadusagentuur (2015−2017)
Riiklik kaasfinantseering

18 150
6266,78
19 215
0
6 718 734
5 710 924
46 730,92
65 723,56
1 007 810

sh SA Archimedes (2015−2017)
8246,63
SA Eesti Teadusagentuur (2015−2017)
11 598,27
Omafinantseering
0
Tugivõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja 2 176 233
rakendamine
ESF-i toetus
1 849 798
sh PPA (2017−2021)
637 500
Riiklik kaasfinantseering
326 435
sh PPA (2017−2021)
112 500
Omafinantseering
0

2. Käskkirja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2019. a.
(allkirjastatud digitaalselt)
Katri Raik
siseminister

0%
100%
85%
15%

0%
100%
85%
15%
0%

