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ESF 2014+ tööturumeetmed 



Prioriteetne suund: Ühiskonna vajadustele vastav 
haridus 

 
Meede „Noorte tööhõivevõime toetamine ning 

tööpuuduse ennetamine ja vähendamine“ 
 

Eesmärk: Noorte töötuse ennetamine ja 
vähendamine ning nende tööalase teadlikkuse ja 

kvalifikatsiooni tõstmine 
 
 



Tegevus:  Ennetavad teavitustegevused 

! Sihtgrupp: üleminekuklasside (8. ja 11. klass) õpilased 
 
! Sisu: Tööturgu tutvustavad ja tööotsinguteks 

ettevalmistavad töötoad TK läbiviimisel ning mobiilne 
nõustamine koostöös noortekeskustega, teavitusklipid 
(TI) 

 
! Tulemus: noorte ettevalmistus tööturule sisenemiseks 

on paranenud 

 



Tegevus: „Minu esimene töökoht“ 

! Sihtgrupp: töökogemusega ja erialase hariduseta 
noored vanuses 17-29 

 
! Sisu: Palgatoetus kombineerituna koolituskulude 

hüvitamisega tööandjale. Noorel võimalik saada 
nõustamist ja tuge TK-lt. 

 
! Tulemus: noorte töötuse määra vähenemine 



Tegevus Osalejate arv Maksumus 
Ennetavad teavitustegevused: 180 520 1 376 508  

"Minu esimene töökoht" 3 200 19 927 314 

Kogumaksumus 21 303 822 



Prioriteetne suund: Ühiskonna vajadustele vastav haridus 
 

Meede: Tööealise elanikkonna tööhõivevõime 
tõstmine ning töötuse ennetamine ja vähendamine 

 
Eesmärk: Tööealise elanikkonna (eelkõige 

madalakvalifikatsiooniga, pikaajaliste töötute ning 
pensioniealiste tööhõivevõime tõstmine 

 
 



 
 
Tegevus: Tööturuteenuste osutamine 
vanaduspensioniealistele inimestele 

! Sihtgrupp: vanaduspensioniealised inimesed 
 
! Sisu: mitmed olemasolevad TK osutatavad 

tööturuteenused laienevad vanaduspensioniealistele 
inimestele (töötud + töötavad) 

! Tulemus:  Suurenenud on pensioniealiste tööhõive, 
tööjõu pakkumine ja vähenenud on pikaajaline töötus. 



Tegevus: Karjäärinõustamine tööealisele 
elanikkonnale 

! Sihtgrupp: töötavad ja mitteaktiivsed inimesed, (eelkõige 
madala kvalifikatsiooniga) 

! Tulemus: Paranenud on inimeste teadlikkus tööturust, 
oskus oma karjääri ja tööelu planeerida ning valmidus 
suunduda oskusi/kvalifikatsiooni täiendama 



Tegevus: Regionaalse tööjõu pakkumise 
suurendamine  

! Sihtgrupp: 6-12 kuud arvel olnud töötu, kellel tööle 
asumise takistuseks on sobivate töökohtade puudus 
kodukoha lähedal. 

! Sisu: mobiilsustoetus  

! Tulemus: Suurenenud on inimeste võimalused võtta 
vastu töökoht, mis asub elukohast kaugemal; 
vähenenud on regionaalne töötus ja suurenenud hõive 



Tegevus: Madala kvalifikatsiooniga inimeste ja 
tööturu riskirühmade hõivevalmiduse tõstmisele 
suunatud tegevuste toetamine 

! Sihtgrupp: madala kvalifikatsiooniga töötud ja muud 
tööturu riskirühmad 

! Sisu: ATV projektid: 
!  Oskuste omandamist toetavad projektid  
!  Koostööprojektid pikaajaliste ja multiprobleemsete töötute 
tööturule aitamiseks 
!  Erinevatele sihtrühmadele suunatud projektid 
 

! Tulemus: Madala kvalifikatsiooniga inimeste tööhõive 
kasv ja pikaajalise töötuse vähenemine  



Tegevus Osalejate arv Maksumus 
Tööturuteenuste osutamine 
vanaduspensioniealistele 

850 504 133 

Karjäärinõustamine töötavatele inimestele 53 200 4 400 000 

Regionaalse tööjõu pakkumise suurendamine 3 500 4 000 000  

Madala kvalifikatsiooniga inimeste ja tööturu 
riskirühmade hõivevalmiduse tõstmisele suunatud 
tegevuste toetamine läbi avatud taotlusvoorude 

Täpsustamisel 29 048 271 

Kogumaksumus 37 952 404 



Prioriteetne suund: Teenused tagamaks võrdseid 
võimalusi hõives osalemiseks 

Meede „EURES“ 
 

Eesmärk: rahvusvahelise töövahenduse 
edendamine EURES võrgustiku toimimise 

tagamise kaudu 



Tegevus Osalejate 
arv 

Maksumus 

EURES võrgustiku toimimine ning EUREs 
reformiga lisanduvad ülesannete täitmine 

15 000 800 000 

Kogumaksumus 800 000 


