SELETUSKIRI
Tervise- ja tööministri 25.11.2014 käskkirja nr 210 „ Karjäärinõustamise kättesaadavuse
suurendamine“ muutmise juurde
I. Sissejuhatus
Eelnõuga tehakse muudatused tervise- ja tööministri 25.11.2014 käskkirjaga nr 210
“Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine” kinnitatud toetuse andmise tingimustes
(edaspidi TAT).
Eelnõu koostasid Sotsiaalministeeriumi strateegia ja eelarve osakonna peaspetsialist Katrin
Soopalu (tel 626 9175, katrin.soopalu@sm.ee), Eesti Töötukassa juhatuse liige Pille Liimal (tel
614 8500, pille.liimal@tootukassa.ee) ja Eesti Töötukassa teenuste osakonna osakonnajuhataja
Kerstin Holland (tel 614 8599, kerstin.holland@tootukassa.ee).
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II. TAT muudatuste sisu
Käesoleva käskkirja eelnõuga muudetakse TAT põhidokumenti. Muudatuste eesmärgiks on
täiendada tegevuste kirjeldusi lähtuvalt uute ülesannete lisandumisega (punkt 2.1), täpsustada
TAT-s kasutatavat mõistet (punkti 2.2 alampunkt 1) ja lisada tõlkevajadus inglise keelde (punkti
2.2 alampunkt 2).
Põhidokumendis tehakse järgmised muudatused:
Punkti 2.1 täiendatakse karjäärinõustajatele lisanduva uue ülesandega, milleks on töötavate
inimeste koolitusvajaduse hindamine töötukassa toetusel tasemeõppes või tööalasel
täienduskoolitusel osalemiseks. Muudatuse vajadus tuleneb asjaolust, et alates 1. maist 2017
hakkab töötukassa pakkuma ennetavaid meetmeid töötavatele inimestele.
Punkti 2.2 alampunktis 1 täpsustatakse, keda antud TAT-s on mõeldud karjäärispetsialistide all.
Karjäärispetsialistid on Töötukassas töötavad karjäärinõustajad, karjääriinfo spetsialistid ning
karjääriteenuste arendamise eest vastutavad töötajad.
Punkti 2.2 alampunkti 2 on lisatud vajadus tõlkida karjäärinõustamise materjale inglise keelde,
arvestades nende klientide vajadusi, kes ei valda eesti või vene keelt (nt uussisserändajatest
kliendid).
Punktides 7.5.1–75.2, 7.5.6 ja 7.5.8 muudetakse sõnastust seoses e-toetuse keskkonna
funktsioonide täienemisega seirerarunnete esitamisel.
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
Muudatuste tulemusena täpsustuvad mõisted ning sõnastused.
V. TAT muudatuste kinnitamine
TAT muudatuse kinnitab tervise- ja tööminister oma käskkirjaga.
VI. TAT muudatuste kooskõlastamine
TAT muudatuste eelnõu saadeti kooskõlastamiseks Korraldusasutusele, Haridus- ja
teadusministeeriumile ning läbivate teemade eest vastutavatele juhtministeeriumitele.
Muudatustele edastas kommentaarid Korraldusasutus, millega on arvestatud.
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