Lisa 1. Lõimumisvaldkonna arengukava "Lõimuv Eesti 2020" rakendusplaani täitmine 2016. a

Nr

Alaeesmärk 1

Eesmärk/Meede/Tegevus

Indikaator/Tulemus

Meede 1.1.

Eesti ühiskonnas on teadvustatud ning
hinnatud lõimumist toetavaid demokraatlikke
ja avatud väärtuseid ning nendel baseeruvat
jagatud riigiidentiteeti
Kommunikatsioonitegevustesse hõlmatud
inimeste arv
Positiivse kultuurihoiakuga inimeste osakaal
eestlaste ja teiste rahvuste seas

1.1.2.

Vastutaja
(org)

Algtase

Lõimumist toetavad hoiakud ja väärtused on Eesti ühiskonnas kinnistunud
Ühise inforuumi ja kultuurilisest mitmekesisusest teadlikkuse toetamine

1.1.1.

EA
konto

EA liik

Plaan 2016

Eelarve tegelik
täitmine 2016

7 718 492

8 040 931

6 912 202

6 967 610

x

x

2014: 0 in

49 000 in

x

x

2015: eestlased - –
61%; teised
rahvused - 82%
8,8% (tele–
kanalid); 43,7%
(raadio-kanalid);
76% (peab
oluliseks)
45 000

6350 in. MISA uudiskirja lugejate arv 3000, infovoldikute tiraaž 3000,
rahvusvahelist lõimumisalast konverentsi jälgis otseülekandes üle 350 in.
Mõõdikud avalikustatakse EIM 2017. a. tulemustes.

ERR-i tele- ja raadioprogrammide jälgitavus
x
muu emakeelega inimeste hulgas. Teisest
rahvusest inimeste osakaal, kes peavad ERR-i
tele- ja raadioprogramme oluliseks
infoallikaks.
Iga-aastaselt on kommunikatsioonitegevustesse 20
hõlmatud 18 750 inimest

x

4/5

KuM

Lõimumisvaldkonna sisuteemade avamine trüki-, tele-, raadio- ja interaktiivses
meedias.

1 audiovisuaalmeedia- ning
sotsiaalreklaamikampaania ellu viidud

31/40

4

KuM

270 300

107,04

Ühiseid ühiskondlikke väärtusi, eri kultuurirühmade olemust, sh pagulastemaatikat
ning praktilisi tegevusi kajastavate audio-visuaalsete, trükimeedia ja internetimeedia
projektide toetamine

läbiviidud teavitusprojektide arv 5; projektide
tarbijate arv sihtrühmas 20 000 aastas, kogu
periood 100 000 in

31/40

4

SiM

100 000

78 109

Kommunikatsioonitegevused ühiskonna väärtusorientatsioonide avatumaks
muutmiseks ja ühise kvaliteetset infot sisaldava teabevälja tugevdamiseks (mh,
meediaprojektidele, mitmekultuurilisusest teadlikkuse tõstmiseks, sh rahvusvahelise
kaitse saajatele suunatud projektid, ja info mitmekeelseks esitamiseks, ajakirjanike
koolitused).

Saavutatud tulemus 2016

ERRi telekanaleid vaatab nädalas vähemalt 15 minutit 18,6% muust rahvusest
inimestest; ETV+ vaatab 14,3%. ERRi raadiokanaleid kuulab nädalas
vähemalt ühe veerandtunni jooksul 43,9% muust rahvusest inimestest;
Raadio 4 kuulab 38,8%.
5 202,72

Ilmus 12 MISA uudiskirja, koostati kolm kakskeelset noortepärast infovoldikut MISA
tegevuse tutvustamiseks, novembris toimunud rahvusvahelise lõimumisteemalise
konverentsi kommunikatsiooni tõhustamiseks kasutati ka profesionaalide abi, kes
lõid ja haldasid konverentsi sotsiaalmeediakanalit, initsieerisid intervjuusid,
koostasid pressiteateid ning organiseerisid konverentsi otseülekande Postimees
Online 'is.
2016. a toimunud hanke „Lõimumisteemalise ristmeedia programmi loomine"
tulemusena loob MTÜ Kinoteater ristmeediaprogrammi, mille raames 2017 sügisel
läheb eetrisse kuuest saatest koosnev telesaatesari.
2016. a algatati kaks projekti Eesti Rahvusringhäälingu ja Riigikantselei
eestvedamisel eesmärgiga tõsta ühiskonnas teadlikkust, sallivust ja positiivset
meelestatust Eestis elavate kolmandate riikide kodanike suhtes. Käivitati
ristmeedia programm eesmärgiga suurendada teadlikkust, sallivust ja vastastikust
mõistmist Eesti ühiskonnas ümberasustatud ja -paigutatud isikute suhtes läbi
riigisisese teavitustegevuse.
Täpsemini:
Rahastati ERR-i projekt AMIF2016-6 "Ristmeedia programmi "LIVEstonia. Ma elan
siin" arendamine". Projekti periood: 01.06.2016-31.03.2018. Lepingu
kogumaksumus 234 327,82 eurot. 2016. a tehti eelmakse summas 78 109,27
eurot. Projekti vahearuanne esitatakse 31.01.2017.

1.1.3.

Tegevused on alanud vastavalt ajakavale. Kastingud on ette valmistatud ja ellu
viidud. Telesaade “LIVEstonia” on ette valmistatud, promo klipid loodud,
multimeedia ja reklaamimaterjalid tõlgitud ja jagatud.
1.1.4.
1.1.5.

ERR-i venekeelse raadioprogrammi tootmine ja edastamine
ERR-i eesti-, vene- ja ingliskeelse teabe edastamine veebis
ETV+ telekanali programmi tootmine ja edastamine

ERR-i poolt edastatakse venekeelseid
20
raadiosaateid
Tagatud on ERR-i eesti-, vene- ning inglisekeelse 20
veebiportaali töö
Telekanal ETV+ on iga-aastaselt eetris
20

4

KuM

1 178 694

2 587 312

Tegevus sisaldab edastus- ja levikulusid ning tugiteenuseid.

4

KuM

931 035

895 070

sh portaali rus.err.ee 145 411 eurot.

4

KuM

4 387 173

3 401 809

ETV+ , tegevus sisaldab edastus- ja levikulusid ning tugiteenuseid.

1.1.6.
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Nr

Eesmärk/Meede/Tegevus

Igapäevaste kontaktide, suhtluse ja kaasamise toetamine ühiskonnas
Meede 1.2.

Indikaator/Tulemus

Toetatud on eelkõige eri piirkondades elavate
ja eri keelelis-kultuurilise taustaga inimeste
omavahelisi praktilisi kontakte, kaasatud on
eri keelelis-kultuurilise taustaga inimesi ning
nende osalusel põhinevaid organisatsioone
aktiivsesse ühiskonnaellu
Projektidesse kaasatud inimeste arv
x

Püsikontaktide tiheduse kasv tegevustes
osalenud eestlaste ja teistest rahvustest
isikute vahel võrreldes tegevusteeelse
perioodiga
Kolmandate riikide kodanike kaasatust ja ühiskonna protsessides osalemist toetavad Iga aastaselt on toetatud 2 koostööprojekti
tegevused (mh kodanikeühiskonnas osalemise võimalustest teabe vahendamine,
kodanikeühiskonna organisatsioonide ja nende omavahelise koostöö toetamine)

EA
konto

EA liik

Vastutaja
(org)

Algtase

Plaan 2016

226 569

x

2014: 0 in

x

x

2015: eestlased - –
3; teised
rahvused - 3,36

31/40

4

SiM

Eelarve tegelik
täitmine 2016
414 012

1 100 in

45 000

Saavutatud tulemus 2016

Projektidesse kaasati kokku 16 800 in., sh tegevustesse hõlmatud isikute arv
on vastavalt tegevusele 1.2.3 (ca 16 420 in) ja tegevusele 1.2.4 ( 380 in).
Mõõdikud avalikustatakse EIM 2017. a. tulemustes.

22 500

2016. a on AMIF taotlusvoorudest toetati 2 projekti Balti Uuringute Instituudi ja IOM
Eesti eestvedamisel eesmärgiga suurendada KOVide võimekust kolmandate riikide
kodanikele teabe vahendamisel ja avalike teenuste pakkumisel ning edendada
kolmandate riikide kodanike poliitilist integreeritust KOV tasandil ja toetada nende
kaasatust.
Täpsemini:
Rahastatud IOM-i projekt AMIF2016-8 "Kolmandate riikide kodanike kaasamine
kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute poolt". Projekti periood:
01.07.2016-30.06.2017.
Lepingu kogumaksumus 45 000 eurot. Tehtud eelmakse summas 22 500 eurot.
Projekti aruannet ei ole veel esitatud.

1.2.1.

Koostamisel on raport kaardistamaks MTÜ-de valmisolekut KRK-de kaasamisel,
samuti selgitamaks välja, kui paljud MTÜ-d teevad KOV-idega koostööd. Toimunud
on kohtumine Narva LV-ga, samuti ümarlaud Ida-Virumaal. Jätkumas on KRK-de
huvide kaardistamine ning selle alusel MTÜ-de ja KOVidega kokkuviimine. Olulised
on jätkutegevused, nt KRK-de koolitamine keele- või kogukonnapõhiselt.
Kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmine kolmandate riikide kodanikele info
vahendamisel ja avalike teenuste pakkumisel, sh täiendkoolitused, infopäevad jne

2016. aastal toetatud 1 projekt

31/40

4

SiM

20 000

10 448

Korraldatud on maakondlikud teabepäevad ümberasustamise ja -paigutamisega
seonduvalt. Samuti on loodud uussisserändajatele suunatud infoplatvorm, mis on
kasutajatele kättesaadavaks tehtud aadressil www.settleinestonia.ee alates
30.09.2016.
Rahastatud 2 projekti:
1) Tartu Linnavalitsuse projekt AMIF2016-16 "Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna teabevahetus avalikest teenustest" kogusummas 3 750 eurot.
Projekti periood: 01.09.2016-31.05.2017.
Projekti tegevused on käivitunud, toimunud on juhkomitee kohtumine. Kaardistatud
on vajalikud kodulehed, voldikud ja vormid, mida hakatakse tõlkima.
2) Balti Uuringute Instituut "Parimad praktikad kolmandate riikide kodanike
lõimimiseks kohalikesse omavalitsustesse" kogusummas 13 396,36 eurot. Projekti
periood: 01.09.2016-31.05.2017.
Kaardistamisel on uus-sissereändajate kogemused KOV-dega ja Eesti
igapäevaellu sulandumisega. Tartus asuva Rahvusvahelise maja juurde on lisaks
kogukonnakeskuse funktsioonile loomisel ka kompetentsikeskuse moodul, mis
hakkab pakkuma praktilist abi kõikidele rändega seotud osapooltele (KRK-d, sh
uus-sisserändajad, KOV, kolmas sektor, koolid, riigiasutused). Samuti on plaanis
viia läbi 7 koolitust kohalike omavalitsuste töötajatele.

1.2.2.

Aruandeid ei ole veel esitatud: AMIF2016-19 vahearuande tähtaeg on 28.02.2017
(tehtud eelmakse summas 3750 eurot), AMIF2016-16 lõpparuande tähtaeg on
15.07.2017 (tehtud eelmakse summas 6698,17 eurot).
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Nr

Eesmärk/Meede/Tegevus

Indikaator/Tulemus

EA
konto

EA liik

Vastutaja
(org)

Algtase

Plaan 2016

Eelarve tegelik
täitmine 2016

Ühise teabevälja edendamine läbi kultuuri, sh kultuuri- ja spordialaste kostöötegevuste Iga aastaselt on toetatud 4 kultuuri- ja spordialast 20
eri regioonidest või keelelis-kultuurilise taustaga inimeste osalusel, sh pagulastele.
projekti

4

KuM

79 577

333 526,60

Toetati ja viidi ellu 6 projekti, millest 3 sprodi valdkonnas ja 3 kultuuri valdkonnas.
Lisaks sellele toetati Kultuuriministeeriumi eelarve kaudu Fenno-Ugria Asutust,
Narva Eesti Maja, Eestirootslaste Kultuuriomavalitsust ja Eesti Folkloorinõukogu
Rahvusvähemuste Noortekoda, teatrit Tuuleveski ja Stuudioteatrit Ilmarine.
Riigikogu lisavahenditest rahastati 8 lõimumisprojekti. Toimus 2 kultuurifoorumit
Narvas (22.04.16 ja 23.04.16).

Ühiskonna protsessides osalemist toetavad tegevused (sh kodanikeühiskonna
organisatsioonide ja nende omavahelise koostöö toetamine)

5 500 inimest on osalenud koostöötegevustes

31/40

4

KuM

72 992

40 230,40

Toimus kahepäevane noortefoorum kaasamise ja osaluse teemal Tallinnas (osales
177 in) . Toimus 5 noortele suunatud seminar-arutelu Tallinnas, Tartus, Pärnus,
Narvas ja Haapsalus (osales 203 in).

Lõimumisvaldkonna arenduspreemiad

Iga aastaselt on välja antud 4 arendus- ja
meediapreemiat.

20

4

KuM

9 000

7 306,38

Välja anti 5 preemiat, sh 2 arendus- ja 2 meediapreemiat ning Grand-Prix preemia
määrati Sihtasutuse Eesti Vabaõhumuuseum Paljurahvuselise Eesti keskusele

Etniliste vähemuste emakeele ja kultuuri toetamine

Tagatud on Eesti ühiskonna
mitmekultuurilisus ja eri rahvuskultuure
esindavate organisatsioonide jätkusuutlik
toimimine ja süsteemne arendamine
Toetatud katusorganisatsioonide ja nende
x
allliikmetest rahvusvähemuste kultuuriseltside
arv

579 721

659 309

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Saavutatud tulemus 2016

Meede 1.3.

Rahvusvähemuste kultuuriühingute toetusprogramm

x

2015: 16 katusorganisa-tsiooni
ja 231
rahvusvähemust
e kultuuri-seltsi

16 katusorganisa-tsiooni
ja 231
rahvusvähemust
e kultuuri-seltsi

Toetati 15 katusorganisatsiooni ja 222 rahvusvähemuste kultuuriseltsi.

Tegevustes osalenud teisest rahvusest isikute x
teadlikkus oma etnilisest identiteedist
(emakeeleoskus, rahvuskultuuri tundmine,
valmisolek neid rohkem tundma õppida)

x

Positiivne etniline identiteet – 79%; emakeeleoskus vähemalt B1 tasemel –
60%; huvi päritolukultuuri vastu tõusnud 90% liikmetel.

Toetatud pühapäevakoolide arv
Iga-aastaselt on toetatud on 60 organisatsiooni

x
20

x
4

KuM

26 kooli
90 500

80 284,59

Toetati 30 pühapäevakooli.
Projektikonkursi tulemusena toetati ja viidi ellu 33 projekti.

Iga-aastaselt on toetatud orienteeruvalt 230
organisatsiooni
Iga-aastaselt on läbi viidud 3 üritust

20

4

KuM

321 330

365 539,80

Toetati 15 katusorganisatsiooni ja nende 222 liikmesorganisatsiooni tegevust.

20

4

KuM

8 391

29 178,30

27.09.2016 korraldas MISA koostöös Kultuuriministeeriumiga Soome Helsingi
ülikooli ja Jyväskylä ülikooli prof Pasi Saukkoneni loengu teemal „Kultuuriline
mitmekesisus ja kultuuripoliitika Pöhjamaades“. Koostöös Sihtasutusega
Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus korraldati Ida-Viru ettevõtjatele ja
ajakirjanikele suunatud Kõrgemate Riigikaitsekursuste II venekeelse kursuse II
kolmapäevase seminar.
29.-30.11.2016 toimus Tallinnas rahvusvaheline lõimumisalane konverents
„Lõimumise väljakutsed radikaliseeruvas maailmas“. Rahvuskultuuriseltsid
Tallinnas, Ida-Virumaal jm Eestis tähistatsid rahvuste päeva (24.09.2016) ja
hõimupäevi (oktoobris 2016).

Iga-aastaselt on toetust saanud 26 pühapäeva
kooli.
Toimib pühapäevakoolide õpetajate liit, mis
koordineerib pühapäevakoolide võrgustikku

20

4

HTM

136 000

133 884,52

Baastoetust sai 30 pühapäevakooli .

20

4

HTM

0

20 000

Iga-aastaselt on pühapäevakoolide õpetajate
täiendkoolitusel osalenud 75 õpetajat.

20

4

HTM

23 500

30 422,27

Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel organiseeris Eesti Rahvusvähemuste
Pühapäevakoolide Õpetajate Ühing rahvusvähemuste kultuuripäevi nii eesti kui
vene õppekeelega koolides ning toimus suvelaager, mille raames organiseeriti
pühapäevakoolide õpilastele rahvuskultuuri päevad. 29. oktoobril 2016. aastal
toimus Neitsitornis õppeseminar „Muuseum kui mitteformaalsete õpingute
keskkond“.
Täiendati (s.h tehti tõlketöid) ka internetileheküljel rahvuskool.ee.
Viidi läbi 2 kogemuste vahetamise ümarlauda, korraldati 3 kahepäevast ja 2
ühepäevast koolitust, 8 avatud uste päeva, 5 pühapäevakoolide kohtumist ning
Rahvuste päevale pühendatud rahvuskultuuride mess.

2013: 26 kooli

1.3.1.

1.3.2.

Rahvuskultuuriseltside tegevuse baasrahastamine
Eesti mitmekultuurilisust tähistatavate ürituste läbiviimine

1.3.3.

1.3.4.

Pühapäevakoolide baasrahastamine
Pühapäevakoolide koostöövõrgustiku toimimise toetamine

1.3.5.

Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolide õpetajate täienduskoolitus
1.3.6.
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Nr

Eesmärk/Meede/Tegevus

Vähelõimunud välispäritolu taustaga püsielanike osalemine ühiskonnas on
Alaeesmärk 2 kasvanud Eesti kodakondsuse omandamise ning uute ühiskondlike teadmiste
kaudu
Võimaluste loomine vähelõimunud välispäritolutaustaga Eesti püsielanike
ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja lõimumise toetamiseks
Meede 2.1.

2.1.1.

Vastutaja
(org)

Algtase

Eelarve tegelik
täitmine 2016

Plaan 2016

2 364 424

1 782 786

2 208 424

1 739 852

Saavutatud tulemus 2016

x

2014: 0 in

500 in

Lõimumisprogrammi läbinute osakaal, kellel
on paranenud eesti keele oskus, praktiline
informeeritus ja teadmised Eesti riigi,
ühiskonna ja kultuuri kohta
Nõustamissüsteemi kasutanud isikute arv

x

x

2014: 0%

määratletakse
2017. a

x

x

2014: 0 in

2000 in

rakendatud 3 koolitusmoodulit ja tegutsenud 150
eesti keele ja kultuuri klubi

31/40

4

KuM

1 293 980

1 217 127,74

Rakendatud on 2 koolitusmoodulit, 2016 aastal tegutses 30 klubi.

1 nõustamis- ja infosüsteem on välja töötatud, 200
riigiasutuste, KOV-de ja kolmanda sektori
asutuste töötajat koolitusel osalenud, sh
arvestatakse pagulaste nõustamisvajadustega.
Programmis osaleb 50 noort aastas. Peale
programmi lõpetamist leiavad 70% osalejatest, et
neil on Eestis võimalusi oma potentsiaali
realiseerimiseks
Iga-aastaselt on toetatud 32 noore osalemist
pereõppes ja/või keelelaagris; Iga-aastaselt on
toetatud 165 noore osalemist noortelaagrite eesti
keele programmilistes tegevustes.
Kinnipeetavad on osalenud eesti keeleõppes, sh
2016 - 710 õppekohta, 2017 - 670 õppekohta,
2018 - 670 õppekohta, 2019 - 670 õppekohta,
2020 - 670 õppekohta

31/40

4

KuM

213 869

40 774,70

1 nõustamis- ja infosüsteem on välja töötatud, 2016 osales nõustamisteenuses
ligikaudu 1880 isikut.

31/40

4

KuM

20 000

10 795,54

Programmis osales 50 noort. Programmi raames toimusid õppereisid ja koolitused
vastavalt planeeritule: 24.09 Narvas, 13.10 Võrumaal, 09.11 Tartumaal ja 20.12
Tallinnas.

20

4

KuM

45 000

62 531,33

2016. a osales püsilaagrite eesti keele ja kultuuri programmilistes tegevustes üle
1000 noore. Lisaks osales 132 noort projektlaagris ja 68 noort said praktiseerida
eesti keelt pereõppes.

20

5

JuM

282 029

168 850

Riigikeele õpinguid alustas 626 kinnipeetut, neist lõpetas kursuse positiivse
tulemusega (st tegi riikliku tasemeeksami positiivsele tulemusele) 306 kinnipeetut.
Riigikeele kursused on pooleli 131 vangil, kes alustasid õppimist 2016. aastal. Kui
nemad lõpetavad kursuse 2017. a, siis kajastuvad andmed 2017. a aruandes.

Tehnilised vahendid etendusasutustes ja muuseumides muukeelse info paremaks ja
efektiivsemaks edastamiseks

Hangitud tehniliste vahendite kasutajate arv - 20
000 inimest

31/40

4

KuM

353 546

239 772,65

Õiguslik-poliitilise lõimumise toetamine

Tugevnenud on ühist riigiidentiteeti,
demokraatlikke ja kodanikeväärtusi toetavad
hoiakud vähelõimunud Eesti püsielanike seas
ja suurenenud on nende õigusteadlikkus.
Samuti on teiste riikide ja määratlemata
kodakondsusega isikud teadlikud Eesti
kodakondsuse saamise võimalustest

81 000

30 416

146 in. kasutas antud tegevuse raames hangitud tehnilisi vahendeid. 2016. a
sõlmiti partnerlsulepingud 14 partneriga, kes viisid tehnliste vahendite soetamiseks
läbi 19 hanget. Sõlmitud on 14 hankelepingut ning mitmetel partneritel on käsil
soetatud tehniliste vahendite ja seadmete katsetamine.

Paindliku lõimumisprogrammi (1. naturaliseerumiseks ettevalmistumise koolitus; 2.
mitteformaalne keeleõpe, 3. kultuurikümblus; 4. kultuurikoolitus) väljatöötamine ja
pakkumine
Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine

Ühiskondlikku sidusust toetavad programmid noortele
2.1.3.
Keeleõpe noortelaagrites- ja peredes
2.1.5.
Kinnipeetavate eesti keele õpe
2.1.6.

Meede 2.2.

Koolitustel osalenud ning infot tarbinud
püsielanikud on omandanud
naturaliseerumiseks ning avalikkussfääris,
kodanikuühiskonnas ja tööturul osalemiseks
vajalikke teadmisi ja oskusi
Lõimumisprogrammis osalenud isikute arv

EA
konto

EA liik

x

2.1.2.

2.1.7.

Indikaator/Tulemus

Lõimumisprogrammis osales kokku 3784 in. Eesti keele kursustel osales
2790 in, EV põhiseaduse ja kodakondusseaduse tundmise koolitusel osales
514 in, eesti keele klubides osales 480 in.
Praktiline eesti keele oskus ja kasutus tõusnud – 70%. Praktiline
informeeritus ja teadmised tõusnud 82% kodakondsusmooduli läbinutel.
Kultuurimoodul määratletakse 2017. a
Nõustamisteenuses osales ca 1880 isikut, sh individuaalseid nõustamisi 950,
keelekohvikutes osales ca 400 in. ja erinevatel teabepäevadel ca 530 in.

Teavitust läbiviivate organisatsioonide arv

x

x

2013: 1 org

1 org

Teavitustegevusi viis läbi 2 organisatsiooni (MISA ja PPA), lisaks mitmed
kolmanda sektori organisatsioonid.

Tegevustes osalenud määratlemata
kodakondsusega inimeste ja teiste
kolmandate riikide kodanike teadlikkus Eesti
kodakondsuse omamisega kaasnevatest
õigustest ja kohustustest
Toetatud organisatsioonide arv

x

x

määratletakse
2017. a

määratletakse
2017. a

MISA nõustamisteenustes osales 545 määratlemata kodakondsusega isikut.

x

x

2013: 2 org

2 org

4 (10)

0

Vastavalt MISA nõukogu otsusele tegevust ellu ei viidud
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Nr

2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Eesmärk/Meede/Tegevus

Indikaator/Tulemus

Määratlemata kodakondsusega inimestele ja teistele kolmandate riikide kodanikele
suunatud info levitamine kodakondsuse taotlemise võimaluste kohta

Määratlemata kodakondsusega inimestele ja
teistele kolmandate riikide kodanikele suunatud
info levitamine kodakondsuse taotlemise
võimaluste kohta, töötab tasuta infotelefon ja
veebileht www.meis.ee/kodanik
Määratlemata kodakondsusega isikuid teavitatakse (nii kirjalikult, s.h. elektrooniliselt Määratlemata kodakondsusega isikuid on
kui ka suuliselt) Eesti kodakondsuse saamise võimalustest
teavitatud nii kirjalikult kui suuliselt PPA
igapäevase töö raames
Projektide läbiviimine Eesti kodakondsuse väärtustamise, inimõiguste tunnustamise ja 2 organisatsiooni toetatud iga-aastaselt
ühise riigiidentiteedi tekkimise toetamiseks

31/40

31/40

Vene keelde tõlgitud õigusakti tekstide kaasajastamine
Tasuta õigusabi pakkumine vene keeles
Võrdse kohtlemise edendamine tööturul

Meede 2.3.

52 õigusakti, mis on tõlgitud vene keelde,
kaasajastatakse 2020. aastaks
veebipõhist nõustamist on osutatud 1020 isikule
aastas (isikud võivad korduda)

EA
konto

EA liik

Algtase

Eelarve tegelik
täitmine 2016

Plaan 2016

30 000

628,99

Perioodil jaanuar-detsember on nõustatud ja teavitatud ca 1880 isikut, nende
hulgas kodakondsuseta või kolmanda riigi kodanikke oli vähemalt 545 isikut.
Töötab tasuta infotelefon

SiM

0

0

Määratlemata kodakondsusega isikuid teavitatakse ning nõustatakse Eesti
kodakondsuse omandamise võimalustest iga kliendikontakti ajal.

4

KuM

21 000

0

Vastavalt MISA nõukogu otsusele tegevust ellu ei viidud. Eelarvelised ressursid
suunati meetmetesse 2.3.2, 1.3.3, 2.1.5.

20

5

JuM

5 000

4 787

52 seaduse muudatused on tõlgitud.

20

5

JuM

25 000

25 000

Nõustati 1013 isikut.

75 000

12 518

x

2014: 0 org

3 org

Tegevustesse oli hõlmatud 1 org.

Võrdse kohtlemise edendamisega töökollektiivides seotud projektide elluviimise
kaasrahastamine

1 projekt ettevalmistatud ja rakendatud. Projektis 20
osales: 20 vähelõimunud püsielanikust töötut, 20
mentorit ja 10 ettevõtet.

4

KuM

25 000

7 968,96

1 projekt on ettevalmistatud ja rakendamisel. 2016. a viidi läbi Soomes elavatele
ja/või töötavatele Eestist pärit inimestele suunatud uuring. Eestis on teostatud
varasemate asjaomaliste uuringute tulemuste analüüs. Uuringu tulemustest
lähtuvalt loob Soome partner tugi- ja mentorlusteenuse ja alustab selle pakkumist
Soomes elavatele eestlastele. Analüüsi tulemusena on toodud välja Eesti
mentorlusprogrammi osalejate (mentiid) profiilid ja soovitused
mentorlusprogrammile, on formuleeritud rida poliitikasoovitusi ja edasiste uuringute
soovitusi, mis võimaldavad saada veel paremat ülevaadet Eesti tööjõu turu
eripärast ning välja töötada meetmeid olukorra parandamiseks.

Keeleliselt mitmekesise töötajaskonnaga avaliku ja erasektori organisatsioonide
toetamine ning teavitus eesti keelest erineva emakeelega inimestele
karjäärivõimalustest avalikus sektoris

1 teavitusprogramm ette valmistatud ja
rakendatud

31/40

4

KuM

50 000

4 549,20

Avalike teenistujate rahvuslik-keelelise koosseisu analüüs

1 analüüs läbi viidud avalike teenistujate
rahvusliku-keelelise koosseisu osas

40

55

RaM

0

0

Avalikustati hange „Keeleliselt mitmekesise töötajaskonnaga avaliku sektori
organisatsioonide väärtustamine ning teavitus eesti keelest erineva emakeelega
inimestele karjäärivõimalustest avalikus sektoris“, mille tulemusena viiakse 2017. a
ellu teavitustegevusd. Mari-Liis Sepper analüüsis ligikaudu 20 ministeeriumides
tehtud intervjuu „Kas emakeel loeb?“ transkriptsioone ja koostas uurimistulemuste
põhjal raporti ning esitluse.
Analüüs on plaanis läbi viia aastal 2017. Rahandusministeerium töötas välja
metoodika, kuidas oleks võimalik tulevikus võimalikult vähese halduskoormusega
mõõta avalike teenistujate rahvuslik-keelelist koosseisu.

1 068 369

780 585

913 842

722 950

2.3.1.

2.3.2.

Saavutatud tulemus 2016

KuM

Suurenenud on organisatsioonide teadlikkus
tööturul rahvuspõhise eraldatuse
vähendamise vajalikkusest
Tegevustesse hõlmatud organisatsioonide arv x

4

Vastutaja
(org)

2.3.3.
Alaeesmärk 3 Uussisserändajad on Eesti ühiskonnas kohanenud
Kohanemiskoolituste pakkumine uussisserändajatele
Meede 3.1.

Kohanemisprogrammi väljatöötamine, piloteerimine ja rakendamine

Kohanemisprogrammi läbinud
uussisserändajatel on paranenud eesti keele
oskus, praktiline informeeritus ja teadmised
Eesti riigi, ühiskonna ja kultuuri kohta
Koolitatavate arv

x

Kohanemisprogrammi läbinud uussisserändajatel 31/40
on paranenud eesti keele oskus, praktiline
informeeritus ja teadmised Eesti riigi, ühiskonna ja
kultuuri kohta

x
4/5

2014: 0 in
SiM

3.1.1.

5 (10)

määratletakse
2017. a
826 567

Koolitati 1 262 in.
600 451

Ellu on viidud kohanemisprogrammi.
Vastu võeti Siseministri määruse "Kohanemisprogramm" muutmise määrus, mille
muudatused jõustusid 01.08.2016.
Uussisserändajate kohanemisprogrammi infoplatvorm võeti kasutusele ja on
kättesaadav aadressil www.settleinestonia.ee alates 30.09.2016.
Vastavalt VV tegevuskavale töötatakse araabia- ning prantsusekeelsed
kohanemisprogrammi materjalid välja 2017 aasta jooksul. Kurmanji- ja
soranikeelsed rahvusvahelise kaitse mooduli materjalid hangiti 2016 IV kvartalis
summas 7 300 eurot.
Ette valmistati hankedokumendid kohanemisprogrammi vahehindamise hankeks.
2017. aastal hangitakse uussisserändajate kohanemisprogrammi vahehindamine.
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Nr

Eesmärk/Meede/Tegevus

Indikaator/Tulemus

EA
konto

EA liik

Kohanemiskoolituste väljatöötamine ja pakkumine rahvusvahelise kaitse saajatele
ning kolmandatest riikidest pärit üliõpilastele ja teadlastele

Kohanemisprogrammi rakendatakse aastast 2015 31/40

Uussisserändajatele suunatud tugiteenuste arendamine

Era-, kolmanda ja avaliku sektori koostöös
toimiva uussisserändajate kohanemist toetava
tugisüsteemi kujundamisega on tagatud
uussisserändajatele vajaliku info
kättesaadavus, toetatud sihtrühmale vajalike
teenuste arendamine ning organisatsioonide
koostöö. Tagatud on uussisserändajatega
kokkupuutuvate organisatsioonide ametnike
teadlikkus sihtrühma õigustest ja neile
suunatud teenustest

4/5

Vastutaja
(org)

Algtase

SiM

Plaan 2016

Eelarve tegelik
täitmine 2016

87 275

122 499

154 527

57 635

3.1.2.

Meede 3.2.

Arendatud või väljatöötatud teenuste arv

x

x

Infovärava kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine

Infoväravat rakendatakse 2016.a

31/40

4/5

Tugivõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine

1 tugivõrgustike kontseptsioon välja töötatud 2017 31/40
ja selle sisu on rakendatud alates 2017

4/5

2014: 0 tk

Saavutatud tulemus 2016

Rahastatud 3 projekti:
1) IOM-i projekt AMIF2015-6 „Rahvusvahelise kaitse saanud isikute
kohanemisprogramm“. Koolitused 2016. a viidi ellu vastavalt tegevus- ja ajakavale.
Lepingu kogumaksumus 87 275 eurot. Esitatud 2 vahearuannet. Koolitatud 62
inimest.
2) Archimedese projekt AMIF2015-4 „Kohanemisprogrammi õppimise mooduli
pakkumine kolmandate riikide kodanikele“. Lepingu kogumaksumus 29 736 eurot.
Esitati 2 vahearuannet. Koolitati 91 inimest.
3) Eesti Teadusagentuuri projekt AMIF2015-3 „Kohanemisprogrammi teaduse
mooduli pakkumine kolmandate riikide kodanikele“. Lepingu kogumaksumus 5 488
eurot.
Esitati 2 vahearuannet. Koolitati 0 inimest.

SiM

määratletakse
2017. a
81 027

Töötati välja 1 teenus.
54 579

30.09.2016 lansseeriti uussisserändajate rändeinfoplatvorm
www.settleinestonia.ee, mis pakub infot kohanemisprogrammi, selles osalemise
tingimuste kohta ning võimaldab registreeruda kohanemisprogrammi koolitustele.

SiM

73 500

3 056

2016. a korraldati kaks korralist uussisserändajate tugivõrgustiku kohtumist, milles
käsitleti järgnevaid teemasid: vabatahtlik töö ja osalemine kodanikuühiskonnas;
pikemaajalisem lõimumine ja sotsialiseeriumist toetavad kultuurilised tegevused;
Politsei- ja Piirivalveameti migratsiooni nõustamisteenus.

3.2.1.

Loodi rahvusvahelise maja kontseptsioon ja arendati koostööd kohalikul tasandil.
Kohtumiste tulemusena kaardistati eelmainitud valdkondades uussisserändjaatega
seonduvad kitsaskohad teenuste pakkumisel ning korraldati esmased kohtumised
teenuste omanikega lahenduste leidmiseks (nt. vabatahtlikus tegevuses ja
kodanikuühiskonnas osalemise teadvustamine ja soodustamine).
2016. a viidi läbi uussisserändajatele suunatud teenuste arendamise ja hindamise
metoodika hange. 2016. a lõpuks valmis esialgne kontseptsioon, mida tutvustati ka
tugivõrgustiku liikmetele. Jätkub kontseptsiooni testimine teenuseanalüüside
põhjal. Lõplik kontseptsioon uussisserändajatele suunatud teenuste arendamiseks
ja hindamiseks valmib veebruaris 2017.
Samuti koostati uussisserändajate tugivõrgustiku kontseptsioon, mille alusel leiab
Siseministeerium tugivõrgustikku koordineeriva partneri, kelle koostoel
tugivõrgustke kohtumiste kaardistuse põhjal hakatakse 2017. alates välja
arendama enim arendamist vajavaid teenuseid.

3.2.2.

2016. aastal valmistati ka ette tulenevalt kitsaskohtade kaardistusest ja sihtrühma
ning siduspartnerite tagasisidest tulenevalt PPA nõustamisteenuse kontseptsioon,
mida hakatakse alates 01.01.2017 ellu rakendama.

Eesmärk 4

Eesti keelest erineva emakeelega õpilastel on konkurentsivõimelised teadmised
ja oskused eestikeelses keskkonnas toimetulekuks

0*

6 (10)

0*
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Nr

Eesmärk/Meede/Tegevus

Eesti keelest erineva emakeelega inimestele konkurentsivõimeliste
haridusvõimaluste tagamine

Meede 4.1.

Indikaator/Tulemus

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

Vastutaja
(org)

Algtase

Eesti keelest erineva emakeelega
üldhariduskoolides on loodud keskkond, kus
pööratakse tähelepanu iga õppija arengule ja
potentsiaali väljaarendamisele ning
väärtustatakse isiksuse erinevusi; kutseõppes
on tagatatudvene õppekeeles õppijaile
täiendavad eesti keele õppe võimalused, et
lõpetajad omandaksid edasiõppimiseks ja
tööalaseks toimetulekuks vajaliku eesti keele
oskuse; kõrghariduses on aidatud vene
emakeelega, Eestis keskhariduse omandanud
üliõpilastel arendada akadeemiliseks õppeks
ja hilisemaks töötamiseks vajalikku eesti keele
ja erialase keele oskust
Eesti keelest erineva emakeelega põhikooli
x
lõpetajate osakaal, kes valdavad eesti keelt
vähemalt tasemel B1 (%).
Vene õppekeelega põhikooli lõpetajate
x
osakaal, kes valdavad eesti keelt vähemalt
tasemel B1 (%)
Eesti keele kui teise keele riigieksami vähemalt x
60% tulemusega sooritanute osakaal eksamil
käinud gümnaasiumilõpetajate arvust

4.1.1.

EA
konto

EA liik

Plaan 2016

0*

Eelarve tegelik
täitmine 2016

Saavutatud tulemus 2016

0*

x

2014: 67%

70%

68,7%

x

2014: 63,2%

70%

61%

x

2012: 70,3%

–

77%

Üldhariduskoolide, lasteaedade ja kutseõppeasutuse õpetajate ja koolijuhtide
Eesti keelest erineva emakeelega haridusasutuste
koolitussüsteemi kujundamine, mh LAK-õppe koolitused, eesti keelest erineva
töötajatele on läbiviidud erinevad koolitused
emakeelega haridusasutuste töötajate väärtuskasvatuse koolitused, eesti keelest
erineva emakeelega koolide õpetajate ja koolijuhtide erialaste pädevuste arendamine
(üldise koolitussüsteemi arendamise raames)
Õpikäsituse rakendamist toetavate koostöövormide loomine ja toetamine
Välja on kujunenud õpikäsituse rakendamist
soodustavad koostöövõrgustikud, kus osalevad
aktiivselt ka vene õppekeelega koolid. Osapoolte
vastutus õpikäsituse rakendamise eest on
selgemalt määratletud ja võimalused kaardistatud.

HTM

0*

0*

HTM

0*

0*

Teadlike valikute kujundamiseks info- ja nõustamisteenuste pakkumine

Eesti keelest erineva emakeelega koolide
õpilased on saanud infot ja läbinud nõustamise
Eesti keelest erineva emakeelega õpilaste toetamine eesti keele omandamisel.
Eesti keelest erineva emakeelega lastele ja
noortele on tagatud kõigil haridustasemetel
võimalused Eesti ühiskonnas aktiivseks
toimimiseks ja õpingute jätkamiseks võrdselt eesti
keelt emakeelena rääkivate õppuritega.
Eesti keele oskuse tagamine ning eesti keelt väärtustavate hoiakute kujundamine
Eesti keele õppe arendamisel on toetatud
eesti keelest erineva emakeelega üldhariduses läbi tegevuste, mis annavad võimaluse haridusasutusi
eesti keelest erineva emakeelega õpilastel koolis õpitud eesti keelt reaalelus
kasutada.

HTM

0*

0*

HTM

0*

0*

HTM

0*

0*

Jätkati Eesti-sisese õpilasvahetuse programmiga, mille raames toimus üle 400
õpilasvahetuse ning kus osalesid nii eesti kui ka vene kodukeelega noored. Lisaks
vt. 4.1.2.

Kutsehariduse valdkonnas luuakse eesti keelest erineva emakeelega õppuritele
võimalused täiendavaks eesti keele õppeks

HTM

0*

0*

Eesti keelest erineva kodukeelega õpilastele võimaldatakse täiendavaid eesti keele
kursusi.
Lisaks töötati välja toetuse andmise tingimused keeleõppetegevuste eluviimiseks,
mis toetavad edukamat toimetulekut tööturul. Alategevused toetavad kutse- ja
kõrghariduse õppurite akadeemilise ja erialase eesti keele õpet ning võõrkeelte
õpet, kutseõppeasutuste juhtide ja personali nõustamist mitmekeelse ja -kultuurilise
õpikeskkonnaga toimetulekul. 2016. aastal korraldati esimene taotlusvoor
täiendava keeleõppe pakkumiseks. Järgmine taotlusvoor avatakse 2017. a
veebruaris.

Eesti keeles toimuva õppe osakaal (%)
kutsekeskhariduse õppekavadel (vastaval
õppeaastal sisseastujatele).

4.1.6.

7 (10)

Tegevused toimusid vastavalt HTMi üldharidusprogrammile (meede 2), sh on
jätkunud SA Innove vahendusel keelekümblusprogrammi koolidele ja
lasteaedadele plaanipärased keelekümbluskoolitused. Lisandunud on ka
keelekümbluse ABC koolitused uussisserändajaid õpetavatele õpetajatele (aastas
kaks koolitust).
Tegevused toimusid vastavalt HTMi üldharidusprogrammile, sh korraldas HTM
avatud taotlusvooru mitteformaalse õppe koostööprojektidele haridusasutuste
vahel. Projektis osalevad partnerid peavad tagama erinevate kodukeeltega noorte
esindatuse.
Karjäärinõustamise teenus on tagatud üle Eesti Rajaleidja regionaalsetes
keskustes.
2016. a käivitus mitmekultuurilise kooli pilootprojekt kolme kooli ning ühe lasteaia
osalusel.
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Nr

Eesmärk/Meede/Tegevus

Eesti keelele ülemineku, keelekümbluse ja lõimitud aineõppe läbiviimise ja
rakendamise toetamine

Meede 4.2.

Keelekümblusprogrammi arendamine ja rakendamine
4.2.1.
Institutsionaalne toetus haridusasutustele üleminekul eestikeelsele aineõppele

Indikaator/Tulemus

EA
konto

EA liik

Vastutaja
(org)

Algtase

Programmis osalejad on iga-aastaselt
tunnustatud üleriigiliselt või piirkondlikult;
keelekümblusrühmade lapsed ja
keelekümblusklasside õpilased on kaasatud
aktiivset keeleõpet võimaldavatesse
tunnivälistesse õppimisviisidesse; õpetajad
kasutavad õppetöös keelekümblusmetoodika
põhimõtteid ja on rahul tööga, väljatöötatud
juhendite ja materjalide kvaliteedi ning
kättesaadavusega; keelekümblus on
kajastatud programmiga liitunud kohalike
omavalitsuste arengukavades

Plaan 2016

0*

Eelarve tegelik
täitmine 2016
0*

Eestikeelses õppes ja keelekümblusklassides x
osalevate eesti keelest erineva emakeelega
õpilaste osakaal (%)

x

2015: 28,7%

suureneb

29,40%

Eestikeelsete tundide osakaal kõikidest
x
tundidest eesti/vene ja vene õppekeelega
koolide põhikooliastmes, kus ei toimu
keelekümblust
Suureneb eesti õppekeelega koolides ja
keelekümblusprogrammis osalevate eesti keelest
erineva emakeelega õppijate arv.
Toetust on saanud haridusasutused

x

2015: 17%

suureneb

18%

HTM

0*

0*

2016. a prioriteediks oli programmi olemasoleva kvaliteedi hoidmine ning uute
mudelite arendamine (nt kahesuunaline lasteaed).

HTM

0*

0*

Seda toetust enam ei anta riigieelarvelistest vahenditest, sest see ei osutunud
pärast gümnaasiumiastme eestikeelsele õppele ülemineku lõppemist
tulemuslikuks. Selle asemel antakse koolidele tegevuse 4.1.2. kirjeldatud toetus.

0*

0*

0*

0*

HTM

140
0*

0*

HTM

0*

0*

HTM

0*

0*

4.2.2.

Eesmärk 5

Meede 5.1.

Eesti keelest erineva emakeelega noored osalevad aktiivselt noorsootöös ja neil
on tihedad kontaktid eestikeelsete eakaaslastega
Võimaluste suurendamine noorte omaalgatuseks, ühistegevuseks ja osaluseks Noortel on avaramad võimalused arenguks ja
eneseteostuseks; eesti keelest erineva
emakeelega noored saavad osa noorsootöö
võimalustest, mis toetab sidusa ja loova
ühiskonna kujunemist

Noorte omaalgatuse ja ühistegevuse toetamine
5.1.1.

Mitmekesiste osalusvõimaluste arendamine
5.1.2.
Koolitatakse ja nõustatakse noorsootöötajaid

5.1.3.

Saavutatud tulemus 2016

Organiseeritud osalusvõimaluste arv
x
Noortel (sh eesti keelest erineva emakeelega) on
rohkem teadmisi, motivatsiooni ja võimalusi, et
enda ja kogu ühiskonna elu arendamiseks
tegevusi ellu viia

Noortel on rohkem organiseeritud
osalusvõimalusi, sh nendes omavalitsustes, kus
valdav elanikkond on eesti keelest erineva
Eesti keelest erineva emakeelega
noorsootöötajad omavad kättesaadavaid
võimalusi enesetäienduseks. Läbi on viidud eesti
keelest erineva emakeelega noorsootöötajate
osalusel koolitused asjakohaste meetodite
kasutamiseks noorsootöös ning tööks erinevate
noortega.

x

2013: 80
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Organiseeritud osalusvõimaluste arv oli 90.
Noortevaldkonnas viidi ellu tegevusi, mis toetasid noorte omaalagatust ja
noorteprojektide korraldamist, sh tõrjutusriskis noorte kaasamist. Euroopa
Sotsiaalfondi toel loodi noorte piirkondlike ideede projektifond Nopi Üles, mille
raames oli noortel võimalik taotleda rahastust projektidele, mida nad soovisid oma
kodukohas ellu viia. 2016. a sai toetust 23 noorte omaalgatuslikku projekti.
Eraldati noorteühingute aastatoetusi 17-le noorteühingule ning toetati noorte
osaluskogude tegevust (maakondlikud osaluskogud ja kohaliku tasandi
noortevolikogud).
Noortevaldkonna töötajatele, sh eesti keelest erineva emakeelega
noorsootöötajatele, olid kättesaadavad erinevad koolitusvõimalused. Euroopa
sotsiaalfondi toel olid kättesaadavad:
*pikaajalised arenguprogrammid (sh käivitati üks venekeelne arenguprogramm
huvikoolidele);*temaatilised koolitused; *piirkondlikku arengut toetavad
koolitustegevused (sh lõppes 48 piirkondlikku arengut toetavat koolitust)
*koolitustegevused, mis tugevdavad noorsootöö praktikat rahvusvahelise teadmise
ja oskusega.
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Nr

Eesmärk 6

Eesmärk/Meede/Tegevus

Indikaator/Tulemus

EA
konto

EA liik

Vastutaja
(org)

Algtase

Eesti keelest erineva emakeelega tööealistele elanikele on tagatud võimalused
täiendada oma teadmisi ja oskusi konkurentsivõimeliseks osalemiseks tööturul
Teisest rahvusest elanike tööhõivevõime tõstmine

Meede 6.1.

Toetatud on inimeste tööturule sisenemist läbi
erinevate koolitus-, teavitus- ja
nõustamisteenuste, lähenedes igale inimesele,
sõltumata rahvusest või keeleoskusest,
individuaalselt, selgitades välja konkreetse
töötu vajadused ning väljavaated tööturule
sisenemiseks
Tööturuteenustel osalejate osakaal
x
registreeritud töötute hulgas, kelle põhiline
suhtluskeel ei ole eesti keel (keskmiselt kuus)

Tööturuteenuste osutamine

x

2014: 30,9%

Plaan 2016

Eelarve tegelik
täitmine 2016

0*

0*

0*

0*

35,1%

38%

Teenuses osalenud isikute arv

SoM

0*

0*

Teenuse "Minu esimene töökoht" pakkumine - Noortele vanuses 17-29, kellel puudub Teenuses osalenud isikute arv
või on vähene töökogemus ning puudub erialane haridus (st on alg-, -põhi- või
keskharidusega), ja kes on olnud töötukassas 4 kuud töötuna arvel pakutakse teenust
"Minu esimene töökoht".
Mobiilsustoetuse pakkumine - Inimestele, kes on töötukassas vähemalt 6 kuud
Teenuses osalenud isikute arv
töötuna arvel olnud ja võtavad vastu töökoha elukohast kaugemal, makstakse 4 kuu
jooksul mobiilsustoetust.
Täiendavate tööturuteenuste ja töökohta loomise toetuse pakkumine Ida-Virumaa
Teenuses osalenud isikute arv
suurkoondamistele reageerimiseks, et aidata töölepiirkonnas töö kaotanud inimesi ja
vähendada kõrget regionaalset tööpuudust (tegemist on eritegevusega, mida
osutatakse kuni 31.12.2017).

SoM

0*

0*

Töötukassa andmetel osales 2016. a tööturuteenustel 16 896 isikut, kelle põhiline
suhtluskeel ei ole eesti keel. Töötud, kelle põhiline suhtluskeel ei ole eesti keel,
osalesid kõige enam järgmistel tööturuteenustel: tööturukoolitus (kõikidest
osalemistest 24%), karjäärinõustamine (21%) ja tööotsingu töötuba (15%). Need
teenused on ka üldiselt Töötukassa poolt pakutavad kõige suuremamahulisemad
teenused.
Teenusele sisenes 504 noort.

SoM

0*

0*

Toetust pakuti 390 inimesele.

SoM

0*

0*

Suurkoondamiste tõttu töö kaotanud inimeste tööle aitamiseks alustati juulis 2016
täiendavate tööturuteenuste pakkumist Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise
Fondi (EGF) projekti raames. Projektist on kavas 2 aasta vältel teenuseid osutada
vähemalt 800 inimesele. Töötukassa pakub jätkuvalt eesti keele koolitusi EGF’i
toel nendele, kes on töö kaotanud Ida-Virumaa suurkoondamiste käigus
01.08.2015-01.05.2016 ettevõtetes AS Eesti Energia, AS Nitrofert või AS Viru
Keemia Grupp või nende tütarettevõtetes. Lisaks rakendati töökoha loomise toetus,
mille eesmärk on soodustada töökohtade loomist Ida-Virumaal ja töötute tööle
asumist ning vähendada piirkonna kõrget töötuse määra. 2016. a lõpu seisuga oli
töökoha loomise toetusega tööle rakendatud 151 töötajat viies erinevas ettevõttes.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Eesti keelest erineva emakeelega inimeste riigikeeleoskuse parendamine

Meede 6.2.

Loodud on eesti keele õppe kvaliteedi
tagamise süsteem, võimalused eesti keelt
ebapiisavalt oskavatele inimestele õppes
osalemiseks ning kaasaegsete eesti keele
omandamiseks vajalikud digitaalsed
õppevahendid
Eesti keele tasemeeksami (tasemed A2-C1)
sooritanute osakaal eksamil käinutest (%)

Täiskasvanute eesti keele õppe kvaliteeditagamise- ja järelvalvesüsteemi
kujundamine
6.2.1.

6.2.2.

Saavutatud tulemus 2016

Nõrgema konkurentsivõimega eesti keelt ebapiisavalt oskavatele inimestele õppes
osalemiseks tingimuste loomine, kus sihtrühmadele pakutakse nende vajadustest
lähtuvalt paindlikke eesti keele õppe võimalusi õpivalmiduse ning tööturul
konkurentsivõime suurendamiseks

1. Loodud on toimiv koolitajate ja koolitusasutuste
järelvalvesüsteem
2. Perioodi lõpuks vastavad täiskasvanute eesti
keele koolitajad ja koolitusasutused kehtestatud
nõuetele
1) 70 % eesti keele õppe lõpetanutest tõstab oma
keeleoskust vähemalt ühe taseme võrra
2) 60 % toetatud eesti keele õppes osalenud
täiskasvanutest sooritab keeleeksami

0*

x

x

2014: 51,5%

55,7%

54%

HTM

0*

0*

HTM

0*

0*
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Rakendus Keeleseaduse muudatus, mille kohaselt eesti keele tasemeeksamiks
ettevalmistust pakkuv koolitusfirma peab taotlema koolitusluba. Keeleinspektsioon
jälgib Keeleseaduse §29 sätestatud nõuetele vastavust, sobivaks tunnistatud
koolitusasutuste nimekiri on leitav Keeleinspektsiooni kodulehelt
(http://www.keeleinsp.ee/?menu=116).
Kehtestati "Struktuuritoetuse andmise tingimused tööturul vajalike keelepädevuste
arendamiseks" (https://www.riigiteataja.ee/akt/105082016001), mis sätestab
piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva emavõi kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumise.
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Nr

Eesmärk/Meede/Tegevus

Tagatakse eesti keele omandamiseks vajaliku digitaalse õppevara olemasolu

Indikaator/Tulemus

EA
konto

EA liik

Kõik eesti keele testitavad tasemed on kaasaegse
õppevaraga kaetud

Vastutaja
(org)

Algtase

Plaan 2016

Eelarve tegelik
täitmine 2016

HTM

0*

0*

2016. a kuulutati välja hange eesti keele B1 taseme e-õppematerjali
väljatöötamiseks. 2017. a ilmuvad veebikeskkonnas selle e-õppematerjali
esimesed peatükid.

6.2.3.

Lõimumiskava arendamis- ja administreerimiskulud
Lõimumisvaldkonna uuringute ja arendusprojektide läbiviimine

Keskmiselt 3 uuringut ja arendusprojekti aastas
läbi viidud

20

5

KuM

805 091
25 000

786 138
16 540

SA MISA tegevuskulu

Tegevustoetus eraldatud

20

4

KuM

590 000

607 641,10

ESF lõimumismeetme administreerimiskulud

ESF progammi tegevused ellu viidud

31/40

4

KuM

190 091

161 956,69

7.1.

7.2.

7.3.

KÕIK KOKKU:

11 956 376

Teiste arengukavade raames elluviidud arengukava eesmärkide elluviimist toetavad
tegevused on rakendusplaanis märgitud „0*“-ga. Rakendusplaani tegevused, mida
2015. a ellu ei viidud, on märgitud „0“-ga.
Lühendid:
RÜ - rakendusüksus
TS - toetuse saaja
RE - riigieelarvelised vahendid, mis ei sisalda EL-i toetusi ega nende kaasfinantseeringut
KF - EL-i fondide ja programmide vahendite Eesti-poolne kaasfinantseering
ESF - Euroopa Sotsiaalfondi vahendid
AMIF - EL Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi vahendid
HTM - Haridus- ja Teadusministeerium
JuM - Justiitsministeerium
KuM - Kultuuriministeerium
RaM - Rahandusministeerium
SiM - Siseministeerium
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Saavutatud tulemus 2016

11 390 440

Statistikaameti lõimumisvaldkonna andmebaasi kaasajastamine; OÜ Gravitas
rahvusvahelise kaitse saajate lõimumisteenuste analüüs; MISA uuring „Teisest
rahvusest isikute rahvuskultuuri alastes tegevustes osalemise mõju nende
etnilisele identiteedile“.
MISA koosseisus oli 2016. a 24 töötjat (sh juhatus). MISA pakub nõustamisteenust
nii Tallinnas kui ka Narvas. MISA nõukogu (8 liiget) pidas 11 nõukogu koosolekut.
Sõlmitud on KuM-MISA rahastamislepingud ja nende raames on esitatud
aruanded. Lisaks on esitatud arengukava LE2020 2015.a aruanded (sh antud
sisend LE2020 rakendusplaani 2015.a aruandesse, koostatud 2015. a
tegevusaruanne). Siseaudiitor (BDO Eesti AS) viis läbi MISA riskide hindamise ja
hangete auditi. Välisaudiitor viis läbi 2016. a MISA majandusaasta vaheauditi. KuM
viis läbi 2015. a tegevuste ja nendega seotud kulude auditi. Juunis võeti kasutusele
e-arved. MISA töötajatele toimus kaks ühepäevast ja üks kahepäevane
sisekoolitus. Mais viisid MISA töötajad Narvas läbi MISA keelekohvikute päeva (7
keelekohvikut). SA Innovele esitati taotlus keele- ja enesearengukohvikute
läbiviimiseks 2017-2018. Taotlus osutus edukaks. Sügisel alustati ettvalmistusi
Riigi Tugiteenuste Keskuselt finants- ja personaliarvestusteenuse ostmiseks.
Kinnitatud on 2016. a seirearuanne, EKA6, EKA7, MT6, MT7, MT8, MT9 ja MT10.
Menetluses on MT11. SA Innovele on esitatud regulaarselt andmekorjega seotud
andmed. Kultuuriministeeriumile on esitatud tähtaegselt 2017. a tegevuskava ja
eelarve.

