Tervise- ja tööministri käskkirja „Tervise ja tööministri 25.11.2014. a käskkirja nr 210
„Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine“ muutmine“ seletuskiri
I. Sissejuhatus
Käskkirjaga tehakse muudatused tervise- ja tööministri 25. novembri 2014. a käskkirjaga nr 210
„Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine“ kinnitatud toetuse andmise tingimustes
(edaspidi TAT).
Käskkirja ja seletuskirja on koostanud Sotsiaalministeeriumi nutika arengu toetamise osakonna
peaspetsialist Jüri Lõssenko (tel 626 9186, juri.lossenko@sm.ee) ja Eesti Töötukassa juhatuse liige
Reelika Leetmaa (tel 614 8500, reelika.leetmaa@tootukassa.ee). Käskkirja juriidilise ekspertiisi on
teinud Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Piret Eelmets (tel 626 9128,
piret.eelmets@sm.ee).
Märkused:
Käskkiri on seotud isikuandmete töötlemisega isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses.
Käskkirja muudatuste kohta on koostatud täpsem mõjuanalüüs käesoleva seletuskirja IV punktis.
Seletuskiri kirjeldab ainult käskkirjas nimetatud TAT muudatusi.
II. TAT muudatuste sisu
Punktiga 1 pikendatakse TAT abikõlblikkuse perioodi kahe aasta võrra kuni 31.12.2023 seoses
karjääriteenuste arendustegevuste jätkumisega 2022. ja 2023. aastal.
Puntiga 2 muudetakse TAT eelarvet ja viiakse see vastavusse tegelike abikõlblike kulude
summaga struktuuritoetuse registris.
Punktidega 3 ja 5 täpsustatakse, et karjääriteenuste arendamisega seotud tegevused jätkuvad ka
2022. aastal.
Punktiga 4 täpsustatakse, milliseid baas- ja täienduskoolitusi karjäärispetsialistidele pakutakse.
Punktidega 6 ja 8 pikendatakse tegevuse „Karjääriteenuste arendamine“ üldajaraami 2022. aasta
lõpuni ja tegevuse „Karjäärinõustamise arendamine ja kättesaadavuse tagamine lastele ja noortele“
üldajaraami 2023. aasta lõpuni seoses tegevuste jätkumisega.
Punktiga 7 täpsustatakse, et karjäärinõustamisteenuse osutajate ja teenuse osutamist
korraldavate inimeste tööjõukulu liigub alates 2022. aastast Eesti Töötukassa enda eelarvesse.
Punktiga 9 asendatakse lisa 1 vorm B „TAT eelarve kulukohtade kaupa“ käesoleva käskkirja lisa
1 vormiga B „TAT eelarve kulukohtade kaupa“.
III. TAT vastavus Euroopa Liidu õigusaktidele
Käskkiri on vastavuses Euroopa Liidu õigusega.
Käskkirja 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.
IV. TAT muudatuste mõjud
Käskkirjaga pikendatakse karjääriteenuste arendamisega seotud TAT tegevuste elluviimise
perioodi. Tegevustes sisulisi muudatusi ei tehta, vaid jätkatakse karjäärispetsialistide koolitamise,
karjääriteenuste metoodika ning karjäärikeskuste eksponaatide arendamisega.
Andmekaitsealane mõjuhinnang
TAT raames pakutakse karjäärinõustamist töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele ning lastele ja
noortele. Lisaks arendatakse karjääriteenuseid ning viiakse ellu teavitustegevusi teenuse
tutvustamiseks ja teadlikkuse hoidmiseks. Teenuseid pakub ja sihtrühmadega tegeleb Eesti
Töötukassa, kes on toetuse saaja. Töötukassa töötleb isikuandmeid oma ülesannete täitmiseks ja
seaduste alusel. Andmed kogutakse inimestelt endilt või teistest riigi infosüsteemidest. Kõikidele
isikuandmetega seotud dokumentidele on kehtestatud juurdepääsupiirang.
Vastavalt struktuuritoetuste seaduse § 24 punktile 7 peab toetuse saaja korraldama osalejate
andmekorje. Andmekorje nõuded on täpsustatud Euroopa Komisjoni (EK) juhendites (2014–2020
programmiperioodi Euroopa ühtekuuluvuspoliitika seire ja hindamise Euroopa Sotsiaalfondi
juhendmaterjal ning 2014–2020 programmiperioodi Euroopa ühtekuuluvuspoliitika seire ja
hindamise Euroopa Sotsiaalfond juhise lisa D – andmete kogumise ja valideerimise praktiline juhis)
ning täpsem töökorraldus korraldusasutuse juhendis „Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejate
andmekorje juhend perioodi 2014–2020 struktuuritoetusi rakendavatele asutustele“. EK
andmekorje nõuete täitmiseks kogub toetuse saaja osalejatelt, kellele andmekorje kohustus
kohaldub, isikuandmed ulatuses, mis on vajalik registritest andmekorje tegemiseks (isikukood) ning
mis ei ole olemasolevatest registritest ammendavalt kättesaadavad vastavalt KA juhendile. Toetuse
saaja peab iga tegevuse alguses koondama EK andmekorje nõuete täitmiseks vajalikud osalejate
andmed etteantud tabelisse ning edastama osalejate andmed RÜ-le kvartali lõpu seisuga kvartalile
järgneva kuu teise nädala lõpuks.
Kuna TAT muudatuse tulemusel pikendatakse tegevuste elluviimise perioodi, siis andmete
töötlemises muudatusi ei kaasne ja muudatustel kehtiva TAT osas peale töötlemise aja pikenemise
täiendavat andmekaitselist mõju ei ole.
V. TAT muudatuste jõustumine
Käskkiri jõustub üldises korras.
VI. TAT muudatuste kooskõlastamine
Eelnõu esitati eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile ja
Haridus- ja Teadusministeeriumile ning e-posti kaudu Riigi Tugiteenuste Keskusele ja arvamuse
avaldamiseks Eesti Töötukassale. Eesti Töötukassa kooskõlastas eelnõu märkusega, millega
arvestati. Riigi Tugiteenuste Keskus ja Rahandusministeerium kooskõlastasid eelnõu märkusteta.
Haridus- ja Teadusministeerium kooskõlastas eelnõu vaikimisi.
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