
Teadlikkus töövõimest ja töövõimereformist

Töövõimereformi tulemuslikuks
jõustamiseks on tarvilik
sihtrühmade ja elanikkonna
teadlikkus poliitikamuudatustest
ning teadlikkus on üle aastate
paranenud. 
 

Vähenenud töövõimega inimeste
töötamise võimalusi soodustavad
elanikkonna ja tööandjate
toetavad hoiakud töövõimekaoga
inimestest. Hoiakute  muutmine
on pikaajaline protsess ja vajab
pidevat tähelepanu.
 

Töövõime hindamine

Uus hindamismetoodika on
funktsioneerimise ja 
 tegevusvõime osas oluliselt
inforikkam, mis on tarvilik
töötamist toetavate meetmete
valimisel, pakkumisel.
 

Töövõime hindamise metoodika
juurutamiseks on vaja
järjepidevalt toetada metoodika
ühetaolist mõistmist ja
kasutamist.
 
 

Töövõimetoetus

Töövõimetoetus peaks tagama
piisava asendussissetuleku ja
toetuse toimetulekuks ja
ühiskonnas osalemiseks, kuna
toetus on suurem kui
elatusmiinimumi piir. 
 
 

 Kuid senine elatusmiinimumi piir
on väheldane tagamaks nii
vähimad möödapääsmatud ja
ellujäämiseks tarvilikud kulutused
kui ka ühiskonnas osalemiseks
vajalikud kulutused.

Töövõime toetamise teenused

Vähenenud töövõimega inimestele
on pakkuda mitmekülgne valik
teenuseid, mis peaksid katma
enamike inimeste vajadused ning
üha enam liigutakse selles suunas,
et kliendile pakkuda n-ö
rätsepatööd. 
 
 
 

Vähenenud töövõimega inimeste
töötamist toetaks olemasolevate
teenuste parem sidustamine ja
teenust osutavate asutuste
koostöö, sealhulgas proaktiivsus
teenuste pakkumisel.
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Töövõimereformi
sihtrühma töövõimelisuse
tõstmine ja nende töötamise
soodustamine: Vähenenud
töövõimega inimesed, kes on
saanud töövõime reformi
vahendusel teenuseid

Töövõimet hoidva ja säästva
töökeskkonna arendamine:
Tööandjaid ja töötajaid
toetavate tegevuste arv

Töötavad vähenenud
töövõimega inimesed, kes on
säilitanud oma töökoha 12.
kuu möödumisel alates
töövõime reformi vahendusel
teenuste saamist

Mittetöötavad vähenenud
töövõimega inimesed, kes on
liikunud hõivesse 12 kuu
möödumisel alates töövõime
reformi vahendusel teenuste
saamist
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