Tervise- ja tööministri käskkirja „Tervise- ja tööministri 30. mai 2017. a käskkirja nr 61
„Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“ muutmine“ seletuskiri
1. Sissejuhatus
1.1. Sisukokkuvõte
Tervise- ja tööministri käskkirjaga „Tervise- ja tööministri 30. mai 2017. a käskkirja nr 61
„Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“ muutmine“ (edaspidi eelnõu) tehakse
muudatused tervise- ja tööministri 30. mai 2017. a käskkirjaga nr 61 „Noortegarantii tugisüsteemi
arendamine ja testimine“ kinnitatud toetuse andmise tingimustes (edaspidi TAT) ja kinnitatakse
need uues sõnastuses. Muudatusega pikendatakse TAT abikõlblikkuse perioodi ja sellega
kaasnevalt ka teatud tegevuste elluviimise ajaraami ning kinnitatakse TAT partnerid.
1.2. Eelnõu ettevalmistaja
Eelnõu on koostanud Sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna peaspetsialist Juhan Kinks (tel
626 9264, juhan.kinks@sm.ee), strateegia ja eelarve osakonna nõunik Janar Kriiska (tel 626
9185, janar.kriiska@sm.ee) ning strateegia ja eelarve osakonna peaspetsialist Jüri Lõssenko (tel
626 9186, juri.lossenko@sm.ee). Eelnõu juriidilise ekspertiisi on teinud Sotsiaalministeeriumi
õigusosakonna õigusnõunik Lily Mals (tel 626 9333, lily.mals@sm.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Seletuskiri kirjeldab ainult neid TAT-s tehtavaid muudatusi, mis lisanduvad eelnõu rakendumisel.
1. peatükk „TAT kirjeldus“
TAT abikõlblikkuse perioodi pikendatakse kuni 31.05.2020. Muudatus on tingitud noortegarantii
tugisüsteemi käivitamiseks vajaliku õigusliku regulatsiooni jõustumise edasilükkumisest algselt
planeeritud 2017. aasta septembrist 2018. aasta aprilli. Võimaldamaks TAT partneriks asuvatel
kohalikel omavalitsustel (edaspidi KOV) noortegarantii tugisüsteemi piisaval määral testida, on
vajalik, et KOV-id saaksid tugisüsteemi kasutada vähemalt kaks aastat. Kuna esimene
registripäring ning esimene nimekiri potentsiaalselt abivajavatest noortest jõuab eelduslikult KOV-i
juhtumikorraldaja töölauale STAR-is 1. maiks 2018, pikendataksegi abikõlblikkuse perioodi kuni
31.05.2020.
TAT-s on läbivalt kohendatud teksti sõnastust, sh mõisteid „noortegarantii tugisüsteem“ ja
„mitteaktiivne noor,“ mis ei oma mõju TAT sisule ega ole käesolevas seletuskirjas eraldi välja
toodud.
2. peatükk „Tegevuste kirjeldus tulemuste saavutamiseks"
Noortegarantii tugisüsteemi testimises osalemiseks ja TAT partneriks asumiseks on nõusoleku
andnud viis KOV-i:
1) Kohtla-Järve linn;
2) Raasiku vald;
3) Saaremaa vald;
4) Tartu linn;
5) Võru linn.
Nimetatud viis KOV-i on määratud nimeliselt TAT partneriteks.

Tulenevalt eelmises peatükis kirjeldatud üldise ajaraami muutustest on muutunud ka osade TAT
tegevuste ajaraam. IT-lahenduse väljatöötamine on pikenenud 2018. aastasse ning osad muud
sisutegevused, sh infopäevad KOV-idele ja noortele suunatud teavituskampaania, on varasema
2017. aasta asemel planeeritud toimuma 2018. aastal.
3. peatükk „Näitajad“
Seoses rakenduskava muutmisega on vähendatud rakenduskava vahetaseme näitajat (2018):
varem 7685, uus 5380.
TAT lisa
TAT abikõlblikkuse perioodi muutmine mõjutab ka TAT eelarvejaotust. 2017. aasta kulusid on
oluliselt vähendatud, 2018. aasta ja 2019. aasta kulusid on suurendatud ning lisandunud on kulud
2020. aastaks. TAT kogueelarve ei muutu.
TAT muudatusi rakendatakse üldises korras.
3. Eelnõu 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. detsember 2013, mis käsitleb
Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006.
4. Eelnõu mõjud
Eelnõus kirjeldatud muudatused puudutavad peamiselt ajaraami, millal KOV-id saavad
potentsiaalselt abivajavate noortega tegelema asuda ning kui kaua TAT raames noortegarantii
tugisüsteemi juhtumikorralduse mudelit testitakse. Tegemist on õigusliku regulatsiooni jõustumise
edasilükkamisest tingitud tehnilise muudatusega, millel sisuline mõju puudub.
5. TAT muudatuste kinnitamine
TAT muudatused kinnitab tervise- ja tööminister oma käskkirjaga. Käskkirja rakendatakse üldises
korras.
6. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitati eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja
Riigikantseleile ning arvamuse avaldamiseks Sihtasutusele Innove. Justiitsministeerium,
Rahandusministeerium, Siseministeerium ja Kultuuriministeerium kooskõlastasid eelnõu
märkusteta. Haridus- ja Teadusministeerium kooskõlastas eelnõu järgmiste märkustega, mida
arvestati:
„1. toetuse andmise tingimuste (TAT) p 2.2.2 Juhtumikorralduse mudeli testimine on toodud
Raasiku valla näide (lk 10 3. lõik), kus Raasiku valda kirjeldatakse vallana, kus riiklikud tööturu- ja
karjääriteenused (nt Eesti Töötukassa, Tugila, Rajaleidja) ei ole kohapeal kättesaadavad. Palume
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võtta Tugila sulgudes olevast loetelust välja, kuna Noorte Tugila puhul ei ole tegemist tööturu- ja
karjääriteenuse pakkujaga. Noorte Tugila on individuaalse toe programm noortele vanuses 15-26,
mida viiakse ellu läbi noortekeskuste;
2. TAT p 5 (lk 14) "Seos prioriteetse suuna teiste meetmete, TAT-ide ja avatud taotlusvoorudega"
teise lõigu viimases lauses on viide Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) pakutavatele teenustele.
Teeme ettepaneku võtta viide ENTK-le välja, kuna ENTK on vaid üks organisatsioon, kes
noorsootöö teenuseid pakub ja asendada see järgneva sõnastusega:“ Juhtumikorraldajal on
võimalik noori abistada nii töötukassa pakutavate teenuste saamisel kui ka suurendada noorte
teadlikkust noorsootöö tegevustest.“
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