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INIMENE JA RIIK 

Inimene ja õiglus 

Inimene ja hoolivus 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI TEAVE 
 

Töötamistoetust makstakse puudega inimese enda poolt tehtud 

puudest tingitud töötamisega seotud tegelike kulutuste 

osaliseks hüvitamiseks kuni 10-kordses sotsiaaltoetuste määras 

kolme kalendriaasta jooksul toetuse esmakordsest määramisest 

arvates. Kui kolme kalendriaasta jooksul tehtud lisakulud on 

maksimumsummast väiksemad, makstakse toetusena välja puudega 

inimese poolt kauba või teenuse eest tegelikult tasutud summa. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 

 

Asenduskodu valimisel peab saama näha, kas 

kuvatavatel asenduskodudel-perekodudel on teenusel, 

et hinnata kui palju lapsi sinna saab teenusele veel 

panna. 

 



 

 

 

Ravi rahastamise lepingute sõlmimine ei vasta ühelegi (RHS § 121 

lõikes 1 sätestatud) hankelepingu tühisuse alusele – s.t seaduses 

puudub säte, mida on rikutud.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

Kaasav majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna ülesehitamist, mis 

võimaldab inimestel muutusteks , eelkõige nendega, mille on endaga kaasa 

toonud uued tehnoloogiad, automatiseerimine ja arvutivaldkonna 

revolutsioon, ette valmistuda ja nendega toime tulla, et nad saaksid 

ühiskonnas ja majanduses aktiivselt osaleda. Liikmesriikide reformid peaksid 

kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate töötajate, noorte, hooldajate, puudega 

inimeste , kvalifitseerimata töötajate, vähemuste – eelkõige romide – ja 

seaduslike sisserändajate ja nende isikute, kes ei ole võimelised tööturul 

osalema, eest takistused tööturul osalemisel, tagades seega juurdepääsu 

tööturule ja võimalused sellel osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 

vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset tõrjutust. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

 

Lepingu sõlmimisel on lähtutud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava 
„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna 
„Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme „Võimaluste loomine Eestis 
elavate ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku 
aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema 
lõimumise toetamiseks“ Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2014-
2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad 
tegevused“ tegevuse 5.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja 
rakendamine“ alategevuse 5.1.2 „Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi 
nähtavuse tõstmiseks“ (valdkondliku arengukava ”Lõimuv Eesti 2020” 
rakendusplaani kood 2.1.1) ning riigihangete seaduse § 18². 

 



 

 

  

 

/---/ 



Lepingu sõlmimisel on lähtutud: 

• Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Ühtekuuluvuspoliitika fondide 
rakenduskava 2014–2020“  

prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“  

meetme „Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda 
vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse 
suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise 
toetamiseks“ raames 

• Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2014-
2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad 
tegevused“  

tegevuse 5.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“  

alategevusest 5.1.2 „Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi 
nähtavuse tõstmiseks“ (valdkondliku arengukava ”Lõimuv Eesti 2020” 
rakendusplaani kood 2.1.1)  

• ning riigihangete seaduse §-st 18.² 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 

Mõjude hindamisel hinnatakse asjakohaseid mõjusid kogu 

asjakohase mõju mõjualas.  

(Rahandusministeerium 2018) 

 

 

Hinnatakse kõiki asjakohaseid mõjusid.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 

 

Subsidiaarsuse printsiibil on jätkusuutliku arengu 

kontseptsioonist lähtuvalt mitmeid soodsaid aspekte.   
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TÖÖVÕIMETOETUSE SEADUS 

 

Isikule, kes oli riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel tunnistatud viimase püsiva 

töövõimetuse ekspertiisiga püsivalt töövõimetuks kestusega vähemalt kaks aastat ja 

kes esitab hiljemalt püsiva töövõimetuse ekspertiisi otsuses märgitud 

korduvekspertiisi tähtajal käesoleva seaduse alusel töövõime hindamise taotluse 

ning kellel tuvastatakse osaline või puuduv töövõime, või isikule, kellele riiklike 

elatusrahade seaduse alusel tähtajatult määratud invaliidusgrupp on riikliku 

pensionikindlustuse seaduse § 58 kohaselt loetud vastavaks vanaduspensioni eani 

määratud püsivale töövõimetusele töövõime kaotusega 40–100 protsenti, makstakse 

töövõimetoetust suuruses, mis on võrdne talle viimati riikliku pensionikindlustuse 

seaduse alusel makstud töövõimetuspensioniga kalendripäeva kohta, kui käesoleva 

seaduse alusel makstav töövõimetoetus kalendripäeva kohta on sellest väiksem. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Inimesele,  

• kes on tunnistatud viimase töövõimetuse ekspertiisiga püsivalt töövõimetuks kestusega vähemalt kaks 

aastat, 

• kes esitab hiljemalt püsiva töövõimetuse ekspertiisi otsuses märgitud korduvekspertiisi tähtajal töövõime 

hindamise taotluse,  

• kellel tuvastatakse osaline või puuduv töövõime,  

ja inimesele,  

• kellele on tähtajatult määratud invaliidsusgrupp,   

• kellel on püsiv töövõimetus töövõime kaotusega 40–100 protsenti, 

makstakse töövõimetoetust suuruses, mis on võrdne talle makstud töövõimetuspensioniga kalendripäeva 

kohta. 

Seda tehakse ka juhul, kui selle seaduse alusel makstav töövõimetoetus kalendripäeva kohta on väiksem. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 

Teie poolt meile saadetud kiri tunnistatakse 

dokumendiregistris registreerimisel piiratud juurdepääsuga 

teabeks enamasti AvTS § 35 lg 1 p 12 (eraelu puutumatust 

kahjustada võivad andmed) ja AvTS § 35 lg 1 p 19, MKS § 26 

(seaduses sätestatud muu teave, milleks on maksukorralduse 

seadus ja mis viitab maksusaladusele) alusel.  



 

Teie kiri tunnistatakse dokumendiregistris registreerimisel piiratud 

juurdepääsuga teabeks juhul, kui see sisaldab:  

• eraelu puutumatust kahjustada võivaid andmeid, 

• maksusaladusi. 

 

Vt lähemalt AvTS § 35 lg 1 p 12, AvTS § 35 lg 1 p 19, MKS § 26. 



 

 

 

 

 

Mis meid takistab? 

Kuidas inimest rohkem kuulda  

ja temast lähtuda? 



 

 

SELGE KEEL 

 

 strateegia  

 

        riiklik korraldus 



Kuna haldusaktid on sageli suunatud isikutele, kellel puuduvad 

õigusalased ja vastava valdkonna eriteadmised, siis tuleb tähelepanu 

pöörata keelekasutusele. Võimaluse korral tuleb vältida kantseliiti, 

erialatermineid, seaduse teksti lihtsat kopeerimist. 

Ametnik peab seega olema erialaterminite lahtiseletaja ja 

seaduseteksti „tõlkija“ tavalisele inimesele arusaadavasse 

keelde.   

 

„Haldusmenetluse käsiraamat“ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



ÕIGUSPOLIITIKA PÕHIALUSED AASTANI 2030 
 

• Selge, täpne ja võimalikult lihtne õiguskeel on hea õigusloome põhimõtte 

lahutamatu osa.  

• Selleks, et õigust luues tekiks veendumus, kas loodav tekst on ikka arusaadav, 

võiks menetluse käigus tekstide arusaadavust nende kasutajate peal 

testida.  

• Selline õigustekst jääb lihtsamalt meelde, vastav teadmine juurdub inimestes 

sügavamalt ja soodustab seeläbi ka seaduste järgimist – kodanik käitub 

talle seatud ootustele vastavalt, kui need ootused on selgelt väljendatud, tema 

jaoks arusaadavad ja täidetavad.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 

• Rootsis selge keel riigiasutustes 1970ndatest: eelnõude 

toimetamine ja seaduste selgekeelsed kokkuvõtted 

• Rootsis selge keele nõue keeleseaduses (2009) 

• Soomes selge keele tegevuskava (loodi 2013–2014)  

• Norras selge seaduse projekt (algus 2011): 4 mallseadust selges 

keeles: haridusseadus, pärimisseadus, kaitsejõudude 

personaliseadus, adopteerimisseadus 

• Portugalis seadustel selgekeelsed kokkuvõtted (2017)  

• USAs selge kirjutamise seadus (2010) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 

Selge keel lähtub kasutaja vajadustest 

 

Selge sõnum on sellise sõnastuse, ülesehituse ja kujundusega, 

et selle sihtrühm  
 

• leiab vajaliku teabe kergesti 

• saab sellest aru 

• oskab selle põhjal tegutseda 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



EESMÄRK 

 

SELGEM  

INIMKEELSEM 

HOOLIVAM  

ÜHISKOND 



ETTEVALMISTUS 

 

Horisontaaltelg: 

 

• Selge keele mõiste loomine  

• Teadlikkuse kasvatamine 

• Kogukond ja töörühm 

 



ETTEVALMISTUS 
 

Vertikaaltelg: 

 

• Tipptasemel toetajad 

• Lobitöö 

• Mõttekojad 

• Selge keel seadustesse 



KOGUKOND 

 

Rahvusvaheline 

selge keele  

konverents 
 

2013 

2017 

 
 



https://www.facebook.com/selgesonum


      

 

 

   6 aastat 
 

484 võistlustööd 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         





 

SELGE SÕNUMI EDENDAJAD 
 

  

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

KOOLITUS 

 

 

 

 

 

Selge keele koolitus 

riigiasutustele ja eraettevõtetele 



 
 



ORGANISATSIOONI MUUTMINE 
 

 

• Haigekassa sõnumistrateegia ja kommunikatsioonianalüüs (Akkadian 2018) 

• Selge kommunikatsiooni strateegia 

• Kolm selge keele koolitust ja selge keele sõnastik 

 

Tõeasutusest    koostööasutuseks 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 

 

 Käsuasutusest  

 

 

   teenindusasutuseks 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 SELGE KEELE KORRALDUS 

• Selgekeelsed mallseadused 

• Seaduste kasutatavusuuringud 

• Selge keele veeb ja mallistu 

• Koolitusprogramm asutustele 

• Kampaania („Selge keel on popp!“) 

• Valgustunud tippjuhid 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



  

Selge keel ei ole lihtsustatud keel. 

 

Selge keel on läbimõeldud ja hooliv  

avalik keelekasutus. 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 

 Aitäh! 

  katrin@eki.ee 
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