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Sissejuhatus

Valitsus esitas 18. märtsil riigikogule 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu mahuga 641 
miljonit eurot. See võimaldab pakkuda laiemat valikut otseselt koroonakriisiga seotud 
toetusmeetmeid, mis on ajaliselt piiratud, ajutise iseloomuga ja kiiret mõju avaldavad. 
Meetmete eesmärk on pakkuda lühiajalisi, kuid õigesti ja täpselt sihitud abimeetmeid 
just nendesse valdkondadesse, kus on olukord kõige keerulisem.

Lisaeelarvega planeeritakse töötasu hüvitise maksmiseks eraldada täiendavad 102,2 
miljonit eurot; turismisektorile 25 miljonit eurot (jagamiseks EASi kaudu), täiendavalt 
19 miljonit eurot püsikulude osaliseks katmiseks nendel ettevõtjatel, kelle tegevus on 
valitsuse korraldusega alates märtsikuust oluliselt piiratud; kultuuri- ja spordivaldkonna-
le 42 miljonit eurot, millest 38 miljonit on ette nähtud kriisis kannatanud vabakutseliste 
loovisikute, kultuurikorraldajate, kinode ja filmilevitajate toetamiseks ning 4 miljonit 
eurot spordi programmi spordiobjektide, spordialaliitude, spordiklubide, treenerite ning 
kultuuri- ja spordiürituste toetamiseks; hardusvaldkonnale 14,4 miljonit eurot. Kohalike 
omavalitsuste kulude toetamiseks on planeeritud 46 miljonit eurot, täiendavad toetused 
on ette nähtud ka kalatootjatele, keskkonnaharidusele, piletitulu kompenseerimiseks 
kommertsbussiliini vedajatele.

Tugipakett võtab valitsuse sõnul arvesse, et suurimad pihtasaajad on olnud majutus ja 
toitlustus, samuti kultuur ja loomemajandus, arvestades pandeemia mõju meelelahutus-
sektorile.

Varasema otsuse kohaselt hüvitatakse haiguspäevad 2021. aasta lõpuni muudetud 
korras – tööandja tasub kompensatsiooni teisest kuni viienda päevani ning haigekassa 
alates kuuendast haiguspäevast.

Allpool on esitatud siiani avaldatud info toetuste liikide kohta, samuti täpsem teave töö-
tukassa töötasu hüvitise kohta. Avaldame jooksvalt täiendavat teavet.
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EASi toetusmeetmed

Ettevõtlus- ja turismisektorile toetusmeetmete loomise ettepanekute kohaselt suu-
natakse 25 miljonit eurot turismisektorile ning 19 miljonit eurot püsikulude osaliseks 
katmiseks nendele ettevõtjatele, kelle tegevus on valitsuse korraldusega alates märtsi-
kuust oluliselt piiratud. Ettevõtlustoetus hõlmab taas ka kaubanduse renditoetust, kuid 
seekord on eesmärgiks meede paremini tööle saada, kuivõrd eelmisest, 4-miljonilisest 
meetmest kasutati ära vaid 1 miljon eurot.

Toetuste avamist planeeritakse märtsi teises pooles pärast toetuse määruse muudatuste 
jõustumist ja riigiabi loa saamist. Siis selguvad ka toetusmeetmete lõplikud tingimused, 
mille kohta avaldame info peatselt.

NB! Alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas 
(etoetus.struktuurifondid.ee), seega kõigi uute meetmete taotlemiseks tuleb pöördu-
da sinna.

Kultuurivaldkonna toetusmeetmed
Kultuuri- ja spordivaldkonnale planeeritakse eraldada 42 miljonit eurot, millega aidatak-
se katta vältimatuid kulutusi. Eelkõige peetakse abimeetmeid luues silmas kulusid, mille 
katmiseks mõeldud sissetulekuid polnud tulenevalt koroonakriisist ja valdkonna sulge-
misest enam võimalik teenida. Meetmete pakett on ette nähtud laiapõhjalisena, et katta 
erinevate vajaduste ja toimimispõhimõtetega organisatsioone.

Hetkel planeeritav toetusmeetmete jaotus valdkondade põhiselt on järgmine, kuid sum-
made tegelik jaotus võib veel muutuda:

● Kultuurikorraldajad 21 miljonit eurot (mh muusikavaldkond, muuseumid, etendusasu-
tused; aitab katta nii võlaõiguslike lepingute alusel makstavaid tööjõukulusid kui muid 
möödapääsmatuid kulusid);

● Kinod, filmitootjad ja filmilevitajad 5,3 miljonit eurot;

● Vabakutselised loovisikud 6,7 miljonit eurot;

● Spordivaldkond 2,7 miljonit eurot (millest 1 miljon tugi spordiregistrisse kantud spor-
diobjektide valdajatele; samuti eraldi meetmed spordialaliitudele ja meistriliiga klubi-
dele, võlaõiguslepingute alusel töötavatele treeneritele ja juhendajatele);

● Eraldi riskifond rahvusvaheliste kultuuri- ja spordiüritustee 6 miljonit eurot.
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Meetmete taotlemise tingimuste väljatöötamisega on alustatud ning lähiajal loodetavas-
ti jõuavad need ka avalikkuse ette. Eesmärgiks on katta just vältimatuid kulusid ja mitte 
käibelangust kompenseerida. Samuti ei ole kriisiabi ette nähtud muudeks vajadusteks 
nagu pikaajaline kriisist väljumine ja investeeringud.

Töötukassa töötasu hüvitis
Lisaeelarve ettepanekus sisaldub täiendav summa 102,2 miljonit eurot töötukassa 
töötasu hüvitiste jaoks, seega koos märtsi alguses valitsuse poolt kinnitatud töötukassa 
nõukogu ettepanekuga planeeritakse töötasu hüvitise maksmiseks kokku ca 140 miljonit 
eurot. Praeguse seisuga on hüvitise maksmine ette nähtud märtsi- ja aprillikuu eest, kuid 
lisaeelarve eraldis on võtnud juba arvesse ka reservi selleks, kui tekib vajadus piiranguid 
pikendada.

Märtsi ja aprilli palgatoetuse saamine ei sõltu enam sellest, mis sektoris ettevõte tegut-
seb, nüüd on peamiseks kriteeriumiks järsk käibelangus, ehk vähemalt 50%. Muudatuse 
põhjuseks on see, et EMTAK koodid ei osutunud praktikas teostatavaks, samuti on prae-
guseks laiaulatuslike piirangute tõttu palju rohkem puudutatud sektoreid.

Hüvitisele kvalifitseerumiseks vajaliku käibelanguse arvutus on kaheastmeline – vaada-
takse nii käibe kaotust võrreldes eelmise talve kolme kuuga (detsember kuni veebruar), 
kui alternatiivselt ka võrdluses möödunud aasta viimase kolme kuuga, sest hooajaärid ei 
pruugi talvekuude nõutud käibekadu saavutada.

Juba on aga arvestatud, et kui karmid piirangud peaksid jätkuma ka suvel või sügisel, 
tuleb palgatoetuste jätkamiseks teha veel üks lisaeelarve, sest praegune arvestab kokku 
maksimaalselt kolme kuuga.
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Töötukassa töötasu hüvitis
Märts-aprill 2021

Töötasu hüvitist makstakse töötajatele kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse 
tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud.

Taotlemine: märtsikuu eest 01.04-30.04, aprillikuu eest 01.05-31.05

Tingimused

Tööandja saab taotleda töötajatele töötasu hüvitist, kui:

•	 tema käive või tulu on	kalendrikuul,	mille	eest	hüvitist	taotletakse,	langenud	vähe-
malt 50	protsendi	võrra võrreldes

o	 perioodi 2019. aasta detsember kuni 2020. aasta veebruar kuu	keskmise	käibe	või	
tuluga või

o	 perioodi 2020. aasta juuli kuni 2020. aasta detsember kuu	keskmise	käibe	või	
tuluga;

•	 tal	ei	ole	töötajatele kokkulepitud mahus tööd anda (kohaldab töölepingu seaduse 
§ 35) või	ta	on	töötajate töötasu vähendanud (kohaldab töölepingu seaduse § 37);

•	 tema	suhtes	ei	ole	algatatud	sundlõpetamis-,	likvideerimis-	ega	pankrotimenetlust	
ning taotlemise ajal puuduvad maksuvõlad või need on ajatatud.

Hüvitist makstakse töötajatele:

•	 kellele	ei	ole	kokkulepitud	mahus	tööd	anda	või	kelle	töötasu	on	vähendatud	ning

•	 kelle	tööle	asumise	kuupäev	hüvitist	taotleva	tööandja	juures	on hiljemalt	1.	jaanuar	
2021 ja töösuhe	kestab.
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FIE saab taotleda hüvitist, kui ta ettevõtlustulu oli 2020. aastal vähemalt 50% võrra väik-
sem kui 2019. aastal.

Hüvitise suurus:	ühes	kuus	60% töötaja	keskmisest	ühe	kuu	töötasust,	kuid	mitte	
rohkem	kui 1000	eurot (bruto).	Tööandja	peab	enne	hüvitise	taotlemist	maksma	tööta-
jale töötasu vähemalt 200 eurot (bruto) kuu eest, mille eest ta töötajale hüvitist küsib. 
Töötukassa makstav hüvitis ja tööandja makstav töötasu kokku tagavad täistööajaga 
töötajale	vähemalt	töötasu	alammäära	ehk 584	eurot.

Hüvitist ei maksta töötajale, kes oli terve kalendrikuu, mille eest hüvitist taotletakse, 
haigus lehel või tasustamata puhkusel.

Tööandja ei tohi hüvitist saanud töötajaid koondada kalendrikuul, mille eest töötasu 
hüvitist taotletakse, ega ka sellele järgneval kahel kalendrikuul. FIE ei tohi sarnaselt tege-
vust peatada või lõpetada.

FIE hüvitise suurus on 584 eurot kuus.
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