Eesti Töötukassa toetab nende töötajate õppimist,
kes vajavad töötamise jätkamiseks tuge väheste või
vananenud oskuste või terviseprobleemide tõttu.
Töötajateks loeme töölepingu, töövõtu-, käsundusvõi muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku
lepingu alusel või avalikus teenistuses töötavaid
tööealiseid inimesi, kelle eest on taotluse esitamisele
eelnenud kolme aasta jooksul tasutud vähemalt
12 kuud töötuskindlustusmakset.

TASEMEÕPPES OSALEMISE TOETUS
Toetame Teid kutsehariduse, rakenduskõrghariduse
või bakalaureusekraadi omandamisel, kui asute
õppima tasuta õppekohal. Toetust saate, kui on
täidetud üks järgmistest tingimustest:
Teil ei ole eri- või kutsealast haridust ning põhivõi üldkeskharidus on omandatud või pooleli
jäänud vähemalt viis aastat tagasi;
Teie eri- või kutsealase hariduse (kaasa arvatud
kõrgharidus) omandamisest on möödunud
vähemalt 15 aastat;
Teie tervis ei luba senise töö tegemist jätkata.
Kui olete toetuse taotlemise ajaks õppeasutuse
nimekirja kantud või taotlemisele eelnenud aasta
jooksul oma õpingud katkestanud, ei saa töötukassa
Teile toetust maksta.
Töötukassa toetab nende erialade ja ametite
õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid
ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega
töötajaid napib. Toetatavad õppekavad leiate
töötukassa portaalist
https://www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi.
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Kui Te ei saa oma senist tööd jätkata tervise tõttu,
toetame Teie õpinguid ka muudel õppekavadel, et
saaksite terviseseisundit arvestades valida endale
sobiva eriala ja töö.

Toetuse saamise sammud
Osalete töötukassa karjäärinõustamisel.
Nõustamisaja saate broneerida e-töötukassas,
telefoni teel või töötukassa esinduses kohapeal.
Hindate koos nõustajaga, millisel erialal õppimine
toetab Teie töötamise jätkamist ning lepite kokku
tegevuskava.
Esitate toetuse taotlemise avalduse e-töötukassas,
e-postiga, postiga või töötukassa esinduses
kohapeal. Kindlasti tuleb avaldus esitada enne Teie
immatrikuleerimise ehk õppeasutuse nimekirja
kandmise kuupäeva!
Kandideerite kutse- või kõrgkooli tasuta
õppekohale.
Toetuse suurus sõltub Teie sissetulekutest. Kui Teil
sissetulekuid ei ole, maksame toetust 260 eurot
kuus. Kui saate töötasu, töötutoetust,
töötuskindlustushüvitist, vanemahüvitist, riiklikke
pensione või töövõimetoetust, on toetus 130 eurot
kuus. Toetuselt peetakse kinni tulumaks.
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TÄIENDUS- JA ÜMBERÕPE
KOOLITUSKAARDIGA
Toetame töötamiseks vajalike oskuste ja teadmiste
omandamist täienduskoolitusel.
Kui Teil ei ole eri- või kutsealast haridust või olete
üle 50-aastane ja Teie aasta sissetulek 2019. aastal
oli alla 16 764 euro, saate osaleda:
igapäevase arvutikasutuse; andmebaaside ja
võrgu disaini ning halduse; tarkvara ja
rakenduste arenduse ning analüüsi
õppekavarühma kuuluvatel koolitustel.
koolitusel, mis toetab töötamist ametites,
kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning
kus juba praegu sobiva ettevalmistusega
töötajaid napib. Ametid, millel töötamiseks
vajalike oskuste omandamist saab töötukassa
koolitustega toetada, leiate töötukassa
portaalist.
Kui Teie tööalane eesti keele oskus ei ole piisav ja
Teie 2019. aasta sissetulek oli alla 16 764 euro,
saate osaleda A1-taseme saavutamiseks või A2kuni C1-taseme eksamiks ettevalmistaval eesti
keele koolitusel.
Kui Te ei saa tervise tõttu oma senist tööd jätkata,
toetame Teie osalemist koolitustel, mis aitavad
Teil terviseseisundit arvestades töötamist jätkata.
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Koolitusel osalemiseks
Tulge töötukassa karjäärinõustamisele.
Nõustamisaja saate broneerida e-töötukassas,
telefoni teel või töötukassa esinduses kohapeal.
Hindate koos nõustajaga, kas ja milline koolitus
Teid töötamise jätkamisel või uue töökoha
leidmisel aitaks ja lepite kokku koolitusplaani.
Valite kokkulepitud koolituse(d) töötukassa
koolituskaardi partnerite pakutavate
täienduskoolituste seast.
Panete end koolitusele kirja.
Koolitaja võtab töötukassaga ühendust ja
töötukassa kinnitab koolituse eest tasumise.
Üks koolitus võib kesta kuni ühe aasta. Töötukassa
tasub koolituste eest kuni 2500 eurot kolme aasta
jooksul.

KVALIFIKATSIOONI SAAMISE
TOETAMINE
Tööle saamiseks või töötamise jätkamiseks on sageli
vaja oma kvalifikatsiooni tõendada. Hüvitame Teile
kvalifikatsiooni tõendava dokumendi (nt kutse- või
pädevustunnistus) saamisega seotud kulu kuni 500
euro ulatuses.
Kulu hüvitame, kui töötate avalduse esitamise hetkel
töölepingu, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse
osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või
avalikus teenistuses, saite kvalifikatsioonidokumendi
pärast 1. maid 2017 ja olete eksamile või tunnistuse
saamisele eelnenud kolme aasta jooksul läbinud
vastava koolituse töötukassa toel või Teie koolituse
läbimise eest on tööandjale makstud koolitustoetust.
Kulu hüvitatakse avalduse, kuludokumentide ja
kvalifikatsiooni saamist tõendava dokumendi alusel.
Dokumendid saate esitada e-töötukassas, posti või
e-postiga või meie esinduses kohapeal.

www.tootukassa.ee
www.facebook.com/eestitootukassa
Infotelefon 15501 (lauatelefonilt tasuta)
Kehtib alates 01.01.2020
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