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Tööturu toetused

Avalik info meedias, august 2013
Seisuga 1. jaanuar 2012 oli Eestis tööealisi
inimesi (vanuses 16-62 eluaastat) 874 221,
sealhulgas töövõimetuspensionäre 93
451. Käesoleva aasta 1. jaanuariks oli
töövõimetuspensionäre juba 98 062.
Statistikaameti 2011. aasta tööjõuuuringu hinnangul ligikaudu 2/3
töövõimetuspensionäridest ei tööta.

Töötutoetus
•
•
•

olete registreeritud töötuna;
teie ühe kuu sissetulek on väiksem töötutoetuse 31-kordsest päevamäärast
(101.68 eurot);
te olete töötuna arvelevõtmisele eelnenud aastal olnud vähemalt 180 päeva
hõivatud tööga, tööga võrdsustatud tegevusega või muu tegevusega, mille
puhul ei saa eeldada, et te töötuna arvelevõtmisele eelneva aasta jooksul
töötasite.

Varasemat tööga või tööga võrdsustatud tegevusega hõivatust ei nõuta töötult,
kes on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva:
1) kasvatanud ühe vanemana või eestkostjana kuni 18-aastast keskmise, raske või
sügava puudega last, alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi
lõpetamiseni;
2) olnud haiglaravil;
3) hooldanud sotsiaalhoolekande seaduse § 15 lõike 2 alusel haiget, püsivalt
töövõimetut isikut või vanurit ja valla- või linnavalitsus on maksnud talle
hooldamise eest toetust;
4) olnud tööta püsivalt töövõimetuks tunnistamise tõttu;
5) olnud vahi all või kandnud karistust vanglas või arestimajas.

Tööturu toetused (jätk)
Stipendium (päevamäär on 3,84 eurot) ja makstakse järgmistel tööturuteenustel osalemise eest:
•
•
•
•

tööpraktika
tööturukoolitus
tööharjutus
vabatahtlik töö

Sõidu- ja majutustoetus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

karjäärinõustamine
tööotsingunõustamine (tööotsingu töötuba ja tööklubi)
tööturukoolitus
kvalifikatsiooni saamise toetamine
tööpraktika
tööharjutus
proovitöö
individuaalne töölerakendamine
nõustamine (võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine, sõltuvusnõustamine)
vabatahtlik töö
talgutöö

Toetust makstakse läbitud kilomeetrite alusel ning vaid siis, kui vahemaa ühel suunal on üle 500 meetri.
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Tööturu hüvitised
•

Töötuskindlustuse eesmärgiks on kindlustatule töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud

•

Makstakse kolme liiki hüvitisi: 1) töötuskindlustushüvitist

sissetuleku osaline kompenseerimine.

Näiteks on teil õigus taotleda töötuskindlustushüvitist, kui:
• teid koondati;
• asutus likvideeriti;
• tööleping lõppes katseajal;
• tööandja ütles töölepingu üles töötaja pikaajalise töövõimetuse tõttu jms .

Hüvitise maksmise periood
Kui teil on kindlustusstaaži:
• vähem kui 56 kuud (4 aastat ja 8 kuud), määrab töötukassa teile hüvitise 180
kalendripäevaks;
• 56-110 kuud (4 aastat ja 8 kuud kuni 9 aastat ja 2 kuud), määrab töötukassa
teile hüvitise 270 kalendripäevaks;
• 111 kuud (9 aastat ja 3 kuud) või enam, määrab töötukassa teile hüvitise 360
kalendripäevaks.
NB! Kui te saate hüvitise maksmise ajal vanaduspensioni ealiseks, määratakse teile
töötuskindlustushüvitis kuni vanaduspensioniikka jõudmise kuupäevani.

Tööturu hüvitised (jätk)
2) kindlustushüvitist koondamise korral
• Kindlustushüvitist koondamise korral (edaspidi
koondamishüvitis) makstakse töötajale või ametnikule, kelle
töö- või teenistussuhe tööandjaga on kestnud vähemalt viis
aastat ja
• kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu või
• kes on töölepingu üles öelnud, kuna tööandja ei saanud
temast mitteolenevatel põhjustel anda töötajale kokkulepitud
ulatuses tööd ja vähendas töötasu töölepingu seaduse § 37
lõike 5 alusel või
• kelle teenistussuhe on lõpetatud avaliku teenistuse seaduse §
90 alusel.
Koondamishüvitisele on õigus ka vanaduspensionäridel

Tööturu hüvitised (jätk)
3) tööandja maksejõuetuse hüvitist.
Pankrotihüvitise (tööandja maksejõuetuse hüvitise) eesmärk
on hüvitada töötajale tööandja maksejõuetuse tõttu saamata
jäänud töötasu, puhkusetasu ja töölepingu ülesütlemisel
saamata jäänud hüvitised, mis on ette nähtud töölepingu
seaduses. Tööandja maksejõuetusena on käsitletavad
tööandja pankroti väljakuulutamine ja pankrotiavalduse
menetlemise lõpetamine raugemise tõttu.

Palgatoetus
Sihtrühm
– töötuna arvel 12 kuud (kuni 15 kuu jooksul 12 kuud, kui
vahepeal lühiajaliselt töötanud või hooldanud tasu eest
puudega isikut),
- noor vanuses 16-24 arvel 6 kuud,
- vanglast vabanenud isik (sõltumata töötuna arveloleku ajast).
Periood: makstakse nii tähtajatul kui tähtajalisel tööle
võtmisel (tähtajaga vähemalt 6 kuud) ja määr on 50%
brutotöötasust ja mitte rohkem kui min palga ulatuses ;
Palgatoetust ei saa taotleda valitsusasutused ja nende
hallatavad riigiasutused ning muud riigiasutused, v.a riigi
tulundusasutused.

Ettevõtluse alustamise toetus
• Ettevõtluse alustamise toetus on rahaline abi (praegu kuni
4474 eurot), mille eesmärk on motiveerida ja toetada
ettevõtlusega alustamist.
• Ettevõtluse alustamise toetuse saaja
• Toetust saate taotleda, kui olete vähemalt 18-aastane
registreeritud töötu või koondamisteatega tööotsija ning
täidetud on üks järgnevatest tingimustest:
• olete läbinud ettevõtluskoolituse;
• teil on majandusalane kutse- või kõrgharidus;
• teil on ettevõtluskogemus (vähemalt üheaastane FIE või
juhatuse liikme staatus).

• Toetuse saajale: võib kahe aasta jooksul toetuse saamisest
osaleda mentorklubis ning talle hüvitatakse ettevõtte
tegevusvaldkonnaga seotud koolituse kulu kuni 959 eurot

Ettevõtluse toetamise teenused
• EVAT toetuse saajale: isik võib kahe aasta
jooksul toetuse saamisest osaleda
mentorklubis ning talle hüvitatakse ettevõtte
tegevusvaldkonnaga seotud koolituse kulu
kuni 959 eurot ning nõustamise kulu kuni
150 euro ulatuses (koos käibemaksuga).
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Töötukassa teenused
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abi erivajadusega inimestele ja nende töölevõtmiseks
Abi pereliikme hooldajale / lapsevanemale
Avalik töö
Ettevõtluse alustamise toetus
Koolitused
Nõustamisteenused
Proovitöö
Talgutööd
Tööharjutus
Tööpraktika
Vabatahtlik töö
Välismaal töötamine ja Euroopa töövahenduse
teenused /EURES

Teenuse vajadus?
Selgitatakse koos konsultandiga töökeskse nõustamise
käigus, selleks kaardistame koos hetkeolukorra:
- Haridus (sh erinevad eelnevad koolitused)
- Oskused (keeled, arvuti, juhiload)
- muud võimalused, ressursid, toetavad/piiravad asjaolud
(eelnev töökogemus, huvialad vmt)
Individuaalses tegevusplaanis lepitakse kokku konkreetsed
tegevused takistuste kõrvaldamiseks jõudmaks vajaliku
eesmärgini - tööle rakendumine

Teenused on vajaduspõhised.
Alati, kui eesmärk on püstitatud inimese enda poolt, on tee
selleni siledam, kiirem, rõõmsam .

Tööturukoolitus
Pärast koolitusvajaduse põhjendatuks hindamist saate
konsultandilt info, kas
• teid suunatakse töötukassa poolt juba tellitud
koolitusele või
• saate koolituskaardiga valida vajaliku
kursuse töötukassa kinnitatud koolitajate kõigile avatud
koolituste hulgast või
• tellitakse teie vajadustele vastav koolitus
(individuaalõpe)

Tööturukoolitus (jätk)
• Tellitud koolitus.
Tellitud koolitused toimuvad tavaliselt 6-12 liikmelises grupis.
Erialakoolituste sisu on planeeritud arvestades tööandjate
nõudmistega ja kutsestandardites seatud tingimustega. Koolituse
õppematerjalid on tasuta ning jäävad pärast koolituse lõppu teile.
• Koolituskaardiga õppele asumine:
• Leppides kokku koolituskaardi kasutamise ja teie töölesaamiseks
vajaliku koolitusvaldkonna, saate valida sobiva kursuse töötukassa
kinnitatud koolitajate avatud koolituste seast.
• Koolitust valides on kõige olulisem lähtuda sellest, millised
teadmised ja oskused aitavad teil tööd leida.
• ´Töötukassa hüvitab koolituskaardi raames koolituskulu (sh
koolituse hinnas sisalduvad õppevahendid) kuni 2500 eurot
(käibemaksuga), mis võib hõlmata nii ühte kui mitut koolitust.

Tööturukoolitus (jätk)
Individuaalõpe
• Kui oleme esmalt kokku leppinud koolituskaardi
kasutamise, kuid teil ei õnnestu sobivat koolitust
töötukassa kinnitatud koolitajate pakutavate avatud
koolituste hulgast leida, saame vajaliku koolituse
tellida. Koolituse tellimine võib võtta aega 1-2 kuud.
• Kui valitud koolitus või koolitused kokku on kallimad
koolituskaardi ülempiirist (2500EUR), soovitame
teavitada oma konsultanti ning võimalusel tellib
töötukassa teile vajaliku koolituse.

Tööharjutus
• Eesmärk motivatsiooni, enesekindluse, sotsiaalse
kaasatuse suurendamine . Lisaks ettevalmistamine
iseseisvaks töötamiseks.
• Üldiselt grupitöö ja praktiline tegevus.
• Tööharjumuse esmane omandamine või taastamine
• Kestvus 1-6 kuud
• Võimalikud erinevad sihtrühmad: nt üldine,
kõrgharidusega, intellektipuudega – sisu vastavalt
osalejate vajadustele.
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Nõustamisteenused
 Karjäärinõustamine
(individuaalne ja grupis, kutsesobivuse testid)
 Karjääriinfo vahendamine

( NB! igal teisipäeval kell 14.00 – 16.00 Skype’
nõustamine)

 Tööotsingunõustamine:
- Tööotsingu töötuba,
- tööklubi
- motivatsioonikoolitus

Muid teenuseid:
 EURES (Euroopa töövahenduse võrgustik)
 Teenused ja toetused puude või pikaajalise tervisehäirega
inimeste tööle võtmisel
 Töövahendus tööd otsivale inimesele ja sobiva inimese
leidmine tööandjale
 Proovitöö ; Tööpraktika; Palgatoetus

•

Psühholoogiline nõustamine

 Vabatahtlik töö, talgutöö, avalik töö = töövalmiduse
toetamine

•

Võlanõustamine

 Koondamistele reageerimine

•

Sõltuvusnõustamine

Nõustamine töölesaamise takistuste kõrvaldamiseks:

AITÄH

Hoolduskulude hüvitamine
Kui ei saa osaleda tööturuteenusel või asuga tööle, sest peab
hooldama eakat või puudega isikut või kuni 7 a last.
Hooldusteenuse kulu hüvitame iga teenusel
osaletud päeva eest ning töötamise kolmel
esimesel kuul.

Töötaja, kes tervise
tõttu töö kaotamise
ohus/pikaajaline
tervisehäire, puue

Töötu

Vajadus ja teenus kooskõlastatakse KOV võimaluste ja
kohustustega (tagada lasteaiakoht)
16 eurot päev, piirmäär 352 eurot kuu
Tööle saaja

• Kohandamine
• Abivahend
• Koolitus-ümberõpe
• Tugiisik
• Töövahendus
• Karjääriinfo ja –nõustamine
• Koolitus
• Tööharjutus
• Tööpraktika
• Individuaalne töölerakendamine
• Nõustamisteenused
• Puuetega inimeste teenused
• Töövalmiduse toetamine – nt vabatahtlik töö
• Hoolduskulude hüvitamine teenusel olles

• Hoolduskulude hüvitamine
• Tugiisik
• Kohandamine
• Abivahend
• Palgatoetus

Individuaalne töölerakendamine
• Et toetada individuaalsete tugitegevuste kaudu
tööle saamist – isiklikud, sotsiaalsed või tervisest
tulenevad probleemid = tugiisik, kes aitab
tööandjatega suhelda, sobivat tööd leida,
töökaaslastega tutvuda)
• Et katta täiendavad vajalikud kulud, mis aitavad
saada tööle, juhtumipõhine lahenduse otsimine
probleemile, mida ei saa lahendada teiste teenuste
kaudu.
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