Seletuskiri
haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2014. a käskkirja nr 492 „Toetuse andmise
tingimuste kehtestamine tegevuse „Õppenõustamisteenuste arendamine ja
kättesaadavuse tagamine“ elluviimiseks“ muutmise eelnõu juurde

1. Sissejuhatus ja eesmärk
2020. aastal muudeti ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide 2014-2020 perioodi rakenduskava
seoses tulemusreservi kasutuselevõtuga, vajadusega tõsta prioriteetsete suundade sees ja vahel
ümber kohustustega katmata vahendeid ning täpsustada rakenduskava näitajate sihttasemeid.
Vabariigi Valitsuse 19.03.2020. a korraldusega nr 83 kinnitati uus „Perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse meetmete nimekiri“ (edaspidi ka VV korraldus) ning tunnistati kehtetuks
Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2019. a korraldus nr 34 „„Perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine“.
Eelnõuga muudetakse haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2014. a käskkirja nr 492 lisas 1
kehtestatud toetuse andmise tingimusi tegevuse „Õppenõustamisteenuste arendamine ja
kättesaadavuse tagamine“ elluviimiseks ning viiakse need kooskõlla ÜKP rakenduskavas ja
Vabariigi Valitsuse meetmete nimekirjas tehtud muudatustega.
Käskkirja eelnõu ja seletuskirja koostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi hariduskorralduse
osakonna nõunik Piret Liba (tel 735 0136, piret.liba@hm), analüüsiosakonna peaekspert Meelis
Aunap (tel 735 0105, meelis.aunap@hm.ee), rahandusosakonna asejuhataja Kristjan Sahtel
(tel 735 4064, kristjan.sahtel@hm.ee), rahandusosakonna välisvahendite juht Inge Oopkaup
(735 0279; inge.oopkaup@hm.ee) ning õigusosakonna õigusnõunik
Kadi Mölder
(tel 735 0234, kadi.molder@hm.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Käskkirjaga pikendatakse tegevuste abikõlbulikkuse perioodi, lisatakse tulemus- ja
väljundnäitajad aastani 2023 ning suurendatakse toetatavate tegevuste eelarvet. Käskkirja lisas
1 tehakse järgmised muudatused:
1) Punktis 4 muudetakse tegevuste abikõlblikkuse perioodi, pikendades seda senise 31.12.2020
asemel kuni 31.12.2023 arvestades, et selleks kuupäevaks peavad toetuse saajal olema kõik
abikõlblikud kulud välja makstud.
2) Punktis 9 lisatakse tulemus- ja väljundnäitajate sihttasemed aastani 2023. Rakenduskava ja
VV korralduse väljundnäitaja „Individuaalseid õppenõustamise ja karjääriteenuseid saanud
laste, õppurite ning noorte arv“ uus sihttase on 156 050. Tulemusnäitaja tegevusele
„Haridustugiteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine“ uus sihttase on 70 000.
Tegevuste väljundnäitajatele uued sihttasemed muutuvad kolme aasta jooksul vastavalt:
- õppenõustamisteenuseid saanud laste ja õppijate arv – 70 000 (2020. a sihttase 47 500);
- nõustamisteenuseid saanud lastevanemate, haridustöötajate ja kõrgharidustasemel
hõivatud olnud noorte arv – 140 000 (2020. a sihttase 30 000);
- kvalifikatsiooninõuetele vastavate spetsialistide osakaal Rajaleidja keskustes – 95%
(2020. a sihttase 85%);

-

täiendkoolitusel osalejate arv – 1500 (2020. a sihttase 1200).

3) Punktis 11 suurendatakse toetatavate tegevuste eelarvet. Uueks tegevuste
kogumaksumuseks on 40 487 509 eurot, sh Euroopa Sotsiaalfondist: 34 414 383 eurot ja riiklik
kaasfinantseering 6 073 126 eurot.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
4. Käskkirja mõjud
Käskkirja muudatused võimaldavad rakendada ÜKP rakenduskavas ja Vabariigi Valitsuse
meetmete nimekirjas tehtud muudatusi, millega anti õppenõustamisteenuse jätkamiseks ja
arendamiseks perioodil 2021-2023 lisavahendeid 9 819 308 eurot (8 346 412 eurot EL toetus +
1 472 896 eurot RKF). Lisarahastusega saavad Rajaleidja keskused perioodil 2021-2023
korraldada täiendavalt aastas 7500 nõustamisjuhtumit, kolme aasta peale kokku saab
õppenõustamisteenuseid osutada 22 500 lapsele ja õppijale.
5. Käskkirja rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja eeldatavad tulud
Käskkirja muudatused on vajalikud ÜKP rakenduskava muudatuse ja VV korraldusega
kooskõla tagamiseks. Muudatused tagavad eraldatud lisavahendite (9 819 308 eurot)
eesmärgipärase kasutamise. Käskkirja rakendamine täiendavaid kulusid kaasa ei too.
6. Käskkirja kehtivus
Käskkiri hakkab kehtima üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele, Rahandusministeeriumile,
Sotsiaalministeeriumile ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning arvamuse
avaldamiseks hariduse valdkondlikule komisjonile ja Haridus- ja Noorteametile. Eelnõu
kooskõlastas märkusteta Rahandusministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus kooskõlastas
eelnõu märkustega ning arvamuse esitas Haridus- ja Noorteamet. Teised kooskõlastasid eelnõu
vaikimisi.
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