Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmise määruse
eelnõu seletuskiri
1. Sissejuhatus
1.1. Sisukokkuvõte
Rahandusministri 16. augusti 2018. a käskkirja nr 1.1-4/146 „2007–2013 ja 2014–2020 perioodi
struktuuritoetuse korraldusasutuse ja sertifitseerimis(makse)asutuse ülesannete täitja määramine“
alusel täidab alates 1. septembrist 2018. a Riigi Tugiteenuste Keskus Rahandusministeeriumi
struktuuritoetuste rakendusüksuse ülesandeid. See on osa riigireformist, millega soovitakse
saavutada mõjusam ja tõhusam riigiülesannete täitmine, kvaliteetsem avalike teenuste pakkumine,
valitsussektori paindlikum ja vähem bürokraatlik töökorraldus ning valitsussektori kulutuste
suhteline vähenemine.
Seoses eeltooduga muudetakse määrustega kehtestatud toetuse andmise meetmetes senised
Rahandusministeeriumi rakendusüksuse ülesanded Riigi Tugiteenuste Keskuse kui uue
rakendusüksuse ülesanneteks. Määrustes tehtavad muudatused on tehnilist laadi ja ei muuda
sisult seniseid rakendusüksuse õigusi ega kohustusi.
Eelnõuga tehakse muudatused järgmistes määrustes:
1) sotsiaalkaitseministri 14. septembri 2015. a määrus nr 42 „Erihoolekandeasutuste
reorganiseerimine“;
2) sotsiaalkaitseministri 6. novembri 2017. a määrus nr 42 „Meetme tegevuse
„Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine” toetuse andmise tingimused avatud taotlemisel“;
3) sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määrus nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine“;
4) tervise- ja tööministri 27. märtsi 2015. a määrus nr 18 „Haiglavõrgu pädevuskeskuste
kaasajastamine“;
5) tervise- ja tööministri 13. märtsi 2018. a määrus nr 5 „Tervisekeskuste kaasajastamine“.
1.2. Eelnõu ettevalmistaja
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Sotsiaalministeeriumi nutika arengu toetamise osakonna
peaspetsialist Marilin Sternhof (tel 626 9136, marilin.sternhof@sm.ee).
Eelnõu juriidilise ekspertiisi on teinud Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Lily Mals
(626 9333, lily.mals@sm.ee).
Eelnõu on keeletoimetanud Rahandusministeeriumi ühisosakonna dokumendihaldustalituse
keeletoimetaja Virge Tammaru (tel 626 9320; virge.tammaru@fin.ee).
1.3. Märkused
Eelnõu ei ole seotud isikuandmete töötlemisega isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses.
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõuga muudetakse kõigis viidatud määrustes rakendusüksuse nime.
Koos rakendussättega nimetatakse alates 1. septembrist 2018 rakendusüksusena Riigi
Tugiteenuste Keskus kooskõlas Vabariigi Valitsuse korraldusega, millega kinnitati perioodi 2014–
2020 struktuuritoetuste meetmete nimekiri, sest Rahandusministeeriumi struktuurivahendite
rakendusüksuse funktsioonid viidi Riigi Tugiteenuste Keskusesse.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
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Eelnõu on vastavuses Euroopa Liidu õigusega.
Eelnõu koostamisel on arvestatud järgmiste Euroopa Liidu õigusaktidega:
1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi,
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006;
2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga
seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006.
4. Määruse mõjud
Määruse jõustumise tulemusel täidab tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2018. a
rakendusüksuse ülesandeid SA Innove asemel Riigi Tugiteenuste Keskus. Rakendusüksuse
funktsoonide üleandmine Riigi Tugiteenuste Keskusele tagas tõhusama riigiülesannete täitmise
vastavalt riigireformi tegevuskavale 2019–2023.
5. Määruse jõustumine
Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2018. a.
6. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu saadetakse eelnõude infosüsteemi kaudu kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile ja
Riigi Tugiteenuste Keskusele.

