Sotsiaalministri käskkirja „Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 3. detsembri
2014. a käskkirja nr 219 „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine“
muutmine“ seletuskiri
I. Sissejuhatus
Sotsiaalministri käskkirjaga „Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 3. detsembri 2014. a
käskkirja nr 219 „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine“ muutmine“ (edaspidi
käskkiri) tehakse muudatused sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 3. detsembri 2014.
a käskkirjaga nr 219 „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine“ kinnitatud toetuse
andmise tingimustes (edaspidi TAT).
Käskkirja on koostanud Sotsiaalministeeriumi nutika arengu toetamise osakonna peaspetsialist Jüri
Lõssenko (tel 626 9186 juri.lossenko@sm.ee). Käskkirja juriidilise ekspertiisi on teinud
Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Lily Mals (lily.mals@sm.ee, tel 626 9333).
Seletuskirjas on kirjeldatud ainult uusi TAT muudatusi, mis lisanduvad käesoleva käskkirja
rakendumisel.
Märkused
Käskkiri on seotud isikuandmete töötlemisega isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning
selle kohta on koostatud täpsem mõjuanalüüs käesoleva käskkirja seletuskirja IV punktis.
II. TAT muudatuste sisu
Käskkirja punktiga 1 asendatakse TAT-s läbivalt kuupäev „31.12.2020“ kuupäevaga „31.12.2021“.
Esmalt pikendatakse vastava muudatusega TAT abikõlblikkuse perioodi ühe aasta võrra. Muudatus
on tingitud tööelu infosüsteemi arendustööde jätkumisest ka 2021. aastal.
Teiseks pikendatakse sama muudatusega tegevuse 2.3 „Infotehnoloogiliste lahenduste
väljatöötamine ja arendamine“ üldajaraami ühe aasta võrra. Muudatus on tingitud tööelu
infosüsteemi arendustööde jätkumisest. Loodav infosüsteem toob ühte iseteeninduskeskkonda
kokku tööandjale, töötajale ja Tööinspektsioonile suunatud e-teenused, mis aitavad:
tööandjal lihtsamalt luua ohutu ja tervist säästva töökeskkonna;
tööandjal täita töötervishoiu ja tööohutusega seotud kohustusi;
Tööinspektsioonil tõhusamalt teavitada tööandjaid ja töötajaid ning teha järelevalvet;
vähendada tööandja, tööinspektori jt seotud osapoolte ning ametnike halduskoormust.
Seega pakub infosüsteem andmete ühiskasutamist tööandja, töötaja ja Tööinspektsiooni vahel,
võimaldades Tööinspektsioonil samal ajal teha tõhusat töökeskkonna ja töösuhte järelevalvet ning
korraldada sihipärast teavitamist.
Käskkirja punktiga 2 suurendatakse TAT eelarvet meetme tegevuse 3.1.2 vabade ESFi toetuse
vahendite arvelt. Kaasnevalt suurendatakse sama meetme tegevuse riiklikku kaasfinantseeringut
1 255 760 eurolt 1 424 656 eurole ning omafinantseeringut vähendatakse 168 896 eurolt 0 eurole.
Lisanduv kaasfinantseering tõstetakse ümber meetme tegevuse 2.5.2 jäägi arvelt. Täiendavad
rahalised vahendid on ette nähtud tööelu infosüsteemi arendustööde jätkamiseks. Muudatuse järel
moodustab TAT eelarve ESFi toetuse osa 5 400 561,05 eurot ja riikliku kaasfinantseeringu osa
953 040,20 eurot ning TAT kogueelarve on 6 353 601,25 eurot.
Käskkirja punktiga 3 korrigeeritakse tegevuste 2.1 „Tööandjaid ja töötajaid toetavad tegevused
töötingimuste edendamiseks“, 2.2 „Tööinspektsiooni võimekuse tõstmine teenistujate arendamisel
ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ ja 2.3 „Infotehnoloogiliste lahenduste
väljatöötamine ja arendamine“ näitajate sihttasemeid. Sihttasemete tõus on tingitud tegevuste
planeeritust mõnevõrra paremast edenemisest.

Käskkirja punktiga 4 täpsustatakse sätte sõnastust selliselt, et oleks üheselt mõistetav, et väljaspool
Euroopa Liitu toimuvate lähetuste või koolituste korral ei või vastavad kulud moodustada rohkem
kui 3% TAT eelarvest.
Kuna muudatuse tulemusena muutuvad ka TAT eelarve ja tegevuskava, asendatakse TAT
tegevuskava (lisa 1 vorm A) ja TAT eelarve (lisa 1 vorm B) käskkirja vastavate lisadega.
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
Kuna TAT muudatused puudutavad tegevuse 2.3 „Infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ja
arendamine“ rahastamise suurendamist ning üldajaraami pikendamist, ent nende elluviimises
sisulisi korrektiive ei tehta, on muudatused suunatud suurema tulemuslikkuse saavutamisele
tegevuse eesmärgipärasel elluviimisel.
Andmekaitsealane mõjuhinnang
TAT sihtrühm on tööealised vähenenud töövõimega inimesed, kelle töövõime säilitamist ja
parandamist TAT raames toetatakse. Lisaks viiakse TAT raames ellu tegevusi, mis on suunatud
tööandjatele, töötajatele ja laiemale avalikkusele. Vastavalt struktuuritoetuste seaduse § 24
lõikele 7 peab toetuse saaja korraldama osalejate andmekorje. Andmekorje nõudeid on täpsustatud
Euroopa Komisjoni (EK) juhendites (2014–2020 programmiperioodi Euroopa ühtekuuluvuspoliitika
seire ja hindamise Euroopa Sotsiaalfondi juhendmaterjal1 ning 2014–2020 programmiperioodi
Euroopa ühtekuuluvuspoliitika seire ja hindamise Euroopa Sotsiaalfond juhise lisa D2 – andmete
kogumise ja valideerimise praktiline juhis) ning täpsem töökorraldus on sätestatud
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.
TAT muudatuse tulemusel sihtrühm ei muutu ning andmekorje reeglites ja protseduurides
muudatusi ei ole. Samas pikeneb periood, mis pikendab ka isikuandmete töötlemise aega, kuid
eesmärke arvestades võib seda pidada proportsionaalseks. Sisulisi muudatusi isikuandmete
töötlemises võrreldes TAT esialgse tekstiga muutmisega ei kaasne ning TAT üldist mõju
isikuandmete töötlemisele võib lugeda väikeseks.
V. TAT muudatuste kinnitamine
1

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7884&langId=en
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http://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/Annex%20D%20%E2%80%93%20Practical%20guidance%20on%20data%
20collection%20and%20validation.pdf
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TAT muudatused kinnitab sotsiaalminister oma käskkirjaga.
Käskkirja rakendatakse üldises korras.
VI. TAT muudatuste kooskõlastamine
Eelnõu esitati eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile ja
Riigi Tugiteenuste Keskusele ning arvamuse avaldamiseks Tööinspektsioonile, Tervise ja Heaolu
Infosüsteemide Keskusele ja Sihtasutusele Innove. Rahandusministeerium, Riigi Tugiteenuste
Keskus ja Sihtasutus Innove kooskõlastasid eelnõu tehniliste märkustega, millega arvestati.
Tööinspektsioon kooskõlastas eelnõu märkusteta. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
kooskõlastas eelnõu vaikimisi.
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