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Töövõime  toetamise  	
	skeemi  loomine  ja  
	 	 	 	juurutamine	

11.10.2013	

Meede	



Ñ Eestis  on  püsivalt  töövõimetuid  inimesi  ca  98  800,  
kellest  2/3  ei  tööta  (kokku  tööealisi  ca  850  000)	

Ñ  10  aastaga  on  töövõimetuspensionäride  arv  
kahekordistunud  ja  summad,  mida  riik  kannab,  
viiekordistunud  	

Ñ Prognoos  2020  –  176  000  töövõimetut  inimest	

Ñ Tõusutrendi  näitavad  kutsehaigused  ja  tööst  
põhjustatud  haigused	

	

Taust	



Ñ TVK  reform  	
Ô  Töötukassa  hindab  töövõimet	
Ô  Uus  metoodika	
Ô  Uus  toetus	
Ô  Juhtumikorraldus  	

Ñ ESF  programm:  „Töövõimetuskindlustuse  
skeemi  eOevalmistamine“  2012-‐‑2013	

Jätk	



•  Inimese  töövõime  säilitamine  ja  parandamine	
•  Töötuse  ennetamine	
•  Töövõimetuse  ennetamine,  sh  tööandja  
motiveerimine  töökeskkonna  parandamiseks	

•  Inimese  tööturule  naasmine	
•  Töövõimetuskindlustuse  skeemi  jätkusuutlikkuse  
tagamine	

Eesmärk	



198  911  322  eurot	
	
	

Soovime  EL  vahenditest  kaasrahastada:	



•  Töövõimekaoga  inimeste  töövõime  
hindamine:  Töövõime  hindamise  
metoodika  arendamine  ja  monitooring,  
mõjuanalüüside  tegemine,  vajadusel  väiksematele  
sihtrühmadele  (nt  intellektipuudega  inimesed,  
kuulmispuudega  inimesed,  liikumispuudega  
inimesed  jne)  pilootprojektid.  	

	
Sihtrühm:  Isikud,  kes  on  tervislikel  põhjustel  ajutiselt  
töölt  eemal;  isikud,  kes  taotlevad  töövõimekao  või  
puude  tuvastamist  ning  töövõimekaoga  ja  puudega  
inimesed	

Tegevus  1	



•  Töövõimekaoga  inimestele  täiendavate  
teenuste  arendamine,  
juurutamine  ja  osutamine:  
Täiendavad  tööturuteenused  ja  neid  toetavad  
sotsiaalteenused  ja  abivahendid,  mis  aitavad  
töökohta  säilitada  või  uut  tööd  leida.  Spetsialistide  
nõustamine  ja  koolitamine  tööks  töövõimekaoga  
inimestega.  	

Sihtrühm:  Töövõimekaoga  või  puudega  inimesed,  kes  
on  töötud  või  kellel  on  oht  jääda  tööta;  samuti  
isikud,  kes  taotlevad  töövõimekao  või  puude  
tuvastamist  ning  kes  on  töötud  või  kellel  on  oht  
jääda  ilma  tööta.  	

Tegevus  2	



•  Tööandjaid  ja  töötajaid  
toetavate  skeemide  
arendamine  ja  juurutamine  sh  
töövõimekaoga  töötajate  tööl  hoidmiseks  ja  tööle  
võtmiseks.	

Tegevus  3	



•  Institutsioonidevahelise  koostöö  ja  vajaliku  
andmevahetuse  arendamine    ning  
avalikkuse  teavitamine  	

	
Sihtrühm:  Töövõimekindlustuse  skeemiga  seotud  
institutsioonid,  sh  Eesti  Töötukassa,  
Sotsiaalkindlustusamet,  Eesti  Haigekassa,  KOV-‐‑id.	

Tegevus  4	



Ñ  2013-‐‑2014  programmide  kirjutamine,  kaasamine	
Ñ  2014  metoodika  piloteerimine,  spetsialistide  
koolitamine,  infovahetuse  süsteemide  väljatöötamine,  
teavitustöö	

Ñ  2015  teenuste  pakkumine  ,  teavitustöö	

Ajakava	
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