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Tegevuspõhine eelarve
Tööturg (TT)
• Eesmärgi mõõdik:
• Tööhõive määr 75,4%
• Tööelu kestus 37,2 a
• Programmide arv: 1
tööturg: 510 mEUR

Tervis (TE)
• Eesmärgi mõõdik:
• Oodatav eluiga
(M) 74 a ja (N) 83,2 a
• Tervene elatud eluiga
(M) 58,6 a ja (N) 63,7 a
• Programmide arv: 3
keskkonnaterv: 17,7 mEUR (2%)
terviseriskid: 30,2 mEUR (2%)
tervishoid: 1 306 mEUR (96%)

4,45 miljard EUR

Sotsiaalne kaitse (SK)
• Eesmärgi mõõdik:
• Absoluutse vaesuse määr 3,3%
• Suhtelise vaesuse määr 15,9%
• Sooline palgalõhe 20,5%
• Programmide arv: 3
kindl: 1 857 mEUR (97%)
hoolek: 66 mEUR (3%)
võrds: 0,8 mEUR (0,04%)
adm: 9,02 mEUR (0,47%)

Perepoliitika (PP)
• Eesmärgi mõõdik:
• Loomulik iive: positiivne
• Summaarne sündimuskordaja 1,65
• Abs. vaesuse määr laste seas 3,8%
• Programmide arv: 1
• lapsed: 654 mEUR
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Sise-turvalisus ST06: Tasakaalustatud kodakondsus- ja
(ST)
rändepoliitika programm
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XY01: SoM valitsemisala tegevuste
elluviimise toetamine
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Mis on vahepeal tehtud?
• Teenuskaartide täitmine
• lähtume Teenuste kaardistamise juhendist

• Protsess:
Etapp
I teenuskaartide versioonid
läbirääkimise valitsemisala asutustega

Tähtaeg
jaanuar 2018
veebruar 2018

SOM majasisene protsess
lõplikud teenuskaardid juuni
TERE SOM jätkuprojekt

märts/aprill 2018
juuni 2018
Detsember 2018

Kood
Nimi
Liik
Programm
Meede
Tegevus
Asutus
Omanik
Juht
Eemärk
Kirjeldus

Väljundid
Mõõdik 1

181
Riikliku vanaduspensioni ja soodustingimusel vanaduspensioni saamine
otsene teenus
Sotsiaalkindlustuse programm (SK01)
Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi
kujundamine
Sotsiaalmaksutuludest makstavate pensionide väljamaksmine
Sotsiaalkindlustusamet
Hüvitiste osakonna juhataja
Hüvitiste osakonna juhataja
Välja on makstud riiklikud vanaduspensionid ja soodustinimusel vanaduspension ja seeläbi panustatud inimeste
majandusliku toimetuleku paranemisse.

Pension on sotsiaalkindlustushüvitis vanaduse, töövõimetuse ja toitja kaotuse korral. Pensionisüsteemi eesmärk on
tagada pensionile läinud inimesele igakuine sissetulek, mis sõltub tema varasemast panustamisest skeemi.
Vanaduspensioni saamiseks peab olema jõudnud vanaduspensioniikka ja täidetud vajalik pensionistaaž. 1.
jaanuarist 2017 hakkas vanaduspensioniiga järk-järgult tõusma, jõudes 2026. aastaks 65. eluaastani.
Vanaduspensioniiga suureneb vastavalt sünniaastale. Soodustingimustel vanaduspensionide seadus ja väljateenitud
aastate pensionide seadus annavad õiguse jääda enne vanaduspensioniiga pensionile isikutel, kes on töötanud
tervist kahjustavatel või raskete töötingimustega töödel või kes on teinud sellist tööd, millega kaasneb enne
vanaduspensioniikka jõudmist kutsealase töövõime kaotus või vähenemine. Õigus pensionile on kas 5 või 10 aastat
enne vanaduspensioniiga, mõnel juhul vanusenõudeta staažinõude täitumisel.
pension
Hüvitise saajate arv

Hüvitise saajate arv
Mõõdik 1
algtase
Alg- ja sihttase
Ühik
Mõõtmismetoodika
kirjeldus
Mõõtmissagedus
Sihttaseme
arvutamise
selgitus
Lisatun-nused

2018

2019

2020

2021

inimene

Nt seireandmed/uuringu läbiviimine vms
Nt Kas mõõdiku sihttaseme saavutamist on võimalik mõõta igapäevaselt/igakuiselt/kord kvartalis/kord poolaastas
(minimaalne). Milline on andmete laekumise viiteaeg (nt täna päringu tehes saab xx seisuga andmed)

Lühike selgitus selle kohta, millistel eeldustel ja alustel on sihttasemed kalkuleeritud.

Nt: jah vanus/sugu/piirkond (KOV, maakond)

Teenuse
Pensioni õigusega inimesed
sihtrühm
Huvigrup(id)
Toetavad
tugiteenused
Protsessid
Protsessi
omanik
Teabe allikad
Antud toetuste ressurss; Ametikoha ressurss
Ressursid
Õigusaktid/

Mis probleemid on tõstatunud?
• teenuse liigitamine:
• otsesed avalikud teenused/kaudsed teenused
Teenus

Liik

Tubakatarvitamise vähendamisele suunatud ennetus ja ravi

Kaudne teenus/otsene
teenus?

Alkoholi liigtarvitamise vähendamisele suunatud teavitustöö ja mõjude vähendamine

Kaudne teenus/otsene
teenus?

Nõustamisteenuse osutamine ning töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine

Kaudne teenus/otsene
teenus?

• teenuse sisu mõistmine

• TKTA määrusega seose toomine – vajaks nõustamist
• protsesside kaardistus
• Mattumine exceli tabelitesse

