Lisa 2
KINNITATUD
Haridus- ja teadusministri käskkirjaga „Haridus- ja teadusministri
8. juuni 2015 käskkirja nr 235 „Toetuse andmise tingimuste
kehtestamine tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja
õppimisvõimaluste avardamine“ elluviimiseks“ muutmine“
Täienduskoolituse standardiseeritud ühikuhinnad täiskasvanute koolitamisel
riikliku koolitustellimuse alusel tegevuses
„Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“
Sissejuhatus
Standardiseeritud ühikuhindade kasutamine täiskasvanutele täienduskoolituse korraldamisel
parandab koolitustellimuse menetlemise ja rahastamise administratiivset võimekust, mistõttu
jätkatakse täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse (edaspidi RKT) rahastamist
standardiseeritud ühikuhindade alusel.
RKT alusel tellitavate täienduskoolituste standardiseeritud ühikuhindade suurused ja
nende alusel toetuse maksmise põhimõtted
1. Standardiseeritud ühikuhind on välja arvestatud ühe akadeemilise kontakttunni (auditoorse
või praktilise õppe) maksumusena ühe lõpetaja kohta, hariduse õppekava õppesuuna
rühmades ühe osaleja kohta. Akadeemilise kontakttunni (edaspidi: kontakttunni) pikkus on
45 minutit.
2. Kulude hüvitamine standardiseeritud ühikuhinna alusel toimub õppekavarühmade põhiselt.
Kursuste õppekavarühmadesse jaotamisel lähtutakse täienduskoolituse standardi lisas
kehtestatud õppekavarühmade loetelust.
3. Standardiseeritud ühikuhinnad õppekavarühmade kaupa on järgmised:
Õppesuunad
Põhiõppekavad
Kirja- ja arvutusoskus
Isikuareng
Haridus
Hariduse
interdistsiplinaarne
õppesuund
Kunstid

Akadeemilise
kontakttunni
maksumus
eurodes

Õppekavarühmad
Põhiõppekavad
Kirja- ja arvutusoskus
Isikuareng
Kasvatusteadus
Koolieelikute õpetajate koolitus
Klassiõpetaja koolitus
Aineõpetajate koolitus
Hariduse interdistsiplinaarsete õppekavade
rühm
Audiovisuaalsed tehnikad ja
tootmine
Moe-, sise- ja tööstusdisain
Kujutav kunst ja kunstiteadus
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meedia

4,64
7,17
7,17
7,17
7,17
7,17
10,15
10,15

Humanitaaria
Keeled
Humanitaaria ja kunsti
interdistsiplinaarne
õppesuund
Sotsiaal- ja
käitumisteadused

Ajakirjandus ja infolevi
Sotsiaalteaduste,
ajakirjanduse ja infolevi
interdistsiplinaarne
õppesuund

Ärindus ja haldus

Õigus
Ärinduse, halduse ja
õiguse
interdistsiplinaarne
õppesuund
Bioloogia ja sellega
seotud teadused
Keskkond
Füüsikalised
loodusteadused
Matemaatika ja statistika
Loodusteaduste,
matemaatika ja statistika
interdistsiplinaarne
õppesuund

Käsitöö
Muusika ja esituskunstid
Usuõpetus ja teoloogia
Ajalugu ja arheoloogia
Filosoofia ja eetika
Keeleõpe
Kirjandus ja lingvistika
Humanitaaria
ja
kunsti
interdistsiplinaarsete õppekavade rühm

10,15
14,49

Majandusteadus

4,80

Poliitikateadus ja kodanikuõpetus
Psühholoogia
Sotsioloogia ja kulturoloogia

5,60

Ajakirjandus

6,70
12,30

Raamatukogundus, teabelevi, arhiivindus
Sotsiaalteaduste, ajakirjanduse ja infolevi
interdistsiplinaarsete õppekavade rühm

Majandusarvestus ja maksundus
Rahandus, pangandus ja kindlustus
Juhtimine ja haldus
Turundus ja reklaam
Sekretäri- ja kontoritöö
Hulgi- ja jaekaubandus
Tööoskused
Õigus
Ärinduse, halduse ja õiguse
interdistsiplinaarne õppesuund
Bioloogia
Biokeemia
Keskkonnateadused
Looduskeskkond ja elusloodud
Keemia
Maateadus
Füüsika
Matemaatika
Statistika
Loodusteaduste, matemaatika ja statistika
interdistsiplinaarne õppesuund
Arvutikasutus
Arvutibaaside ja võrgu disain ning haldus
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5,80
6,20

3,64
5,60
3,33
6,60
3,57
3,78
5,90

6,30
5,30
5,80

3,40

4,14
5,30

Informatsioonija
kommunikatsioonitehnoloogiad
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne
õppesuund

Tehnikaalad

Tootmine ja töötlemine

Arhitektuur ja ehitus
Tehnika, tootmise ja
ehituse interdistsiplinaarne õppesuund

Põllumajandus

Tervis

Heaolu
Tervise ja heaolu
interdistsiplinaarne
õppesuund

Tarkvara ja rakenduste arendus ning
analüüs

4,60

Informatsiooni- ja
kommunikatsioonitehnoloogia
interdistsiplinaarne õppesuund
Keemiatehnoloogia ja -protsessid
Elektrienergia ja energeetika
Elektroonika ja automaatika
Mehhaanika ja metallitöö
Mootorliikurite, laevanduse ja
lennundustehnika
Toiduainetetöötlus ja -tootmine
Keskkonnakaitsetehnoloogia
Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast,
puit)
Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine
ning naha töötlemine
Kaevandamine ja rikastamine
Arhitektuur ja linnaplaneerimine
Ehitus ja tsiviilrajatised
Tehnika, tootmise ja ehituse
interdistsiplinaarne õppesuund

6,02
5,16
7,54
5,22
5,94

Põllundus ja loomakasvatus
Aiandus
Metsandus
Kalandus
Veterinaaria
Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja
veterinaaria interdistsiplinaarne
õppesuund
Hambaravi
Meditsiin
Õendus ja ämmaemandus
Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia
Teraapia ja taastusravi
Farmaatsia
Traditsiooniline ja täiendav meditsiin ning
teraapia
Eakate ja puudega täiskasvanute
hooldamine
Lastehoid ja teenused noortele
Sotsiaaltöö ja nõustamine
Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne
õppesuund

6,41
6,34
7,54
7,14
11,70
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5,88
6,10
5,57
4,68
5,23
4,40
5,48

8,30
12,60
3,60
5,50
5,30
5,00

3,63
5,10
3,63

Isikuteenindus

Hügieen ja töötervishoid
Turvateenused
Transporditeenused
Teeninduse
interdistsiplinaarne
õppesuund

Koduteenindus
Juuksuritöö ja iluteenindus
Majutamine ja toitlustamine
Majutamine ja toitlustamine – alarühm
kokandus
Sport
Reisimine, turism ja vaba aja veetmine
Prügi ja heitvete käitlemine
Töötervishoid ja kaitse
Sõjandus ja riigikaitse
Vara- ja isikukaitse
Transporditeenused
Transporditeenused –
mootorsõidukijuhtide koolitus
Teeninduse interdistsiplinaarne
õppekavarühm

5,23
4,75
4,25
5,04

4,75

3,53
9,25

4. Õppekavarühmade jaoks, millel tabelis kontakttunni ühikuhinnad puuduvad, kasutatakse
kontakttunni ühikuhinnana sisult lähedase õppekavarühma kontakttunni hinda. Otsuse,
millise sisuliselt lähedase õppekavarühma kontakttunni ühikuhinda kasutada teeb haridusja teadusministri 2. oktoobril 2018 vastu võetud määruse „Riikliku täienduskoolituse
tellimuse koostamise ja esitamise kord ning akadeemilise tunni maksumus
õppekavarühmade kaupa Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas“ moodustatud
riikliku koolitustellimuse koostamise komisjon.
5. Täielikult e-õppena toimuva täienduskoolituse ühikuhinna arvestamise aluseks on euroopa
ainepunkt (EAP) kõrgkoolis toimuva õppe korral ja Eesti kutsehariduse ainepunkt (EKAP)
kutseõppeasutuses toimuva õppe korral, mõlemad võrduvad 26 tunni tööga sisaldades nii
kontaktõpet, iseseisvat tööd ja praktikat kui ka õpiväljundite hindamist. Täielikult e-õppena
toimuva koolituse korral on ühikuhind ühe osaleja ühe EAP või EKAP kohta 48,95 eurot.
Õppetöö maht EAP-s või EKAP-s määratakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline
tund vastab 45 minutile õppetööle.
6. Lisa 1 tegevuses 6.6 sätestatud RKT täiendkoolituse kursuste kulud hüvitatakse ainult
ühikuhinna alusel, kuludokumentide alusel antud koolitustega seotud kulusid täiendavalt ei
hüvitata.
7. Kursuse kulude hüvitamisel, välja arvatud hariduse õppesuuna õppekavarühmade kursused,
lähtutakse kursuse kontakttundide arvust, kursuse lõpetajate arvust ja õppekavarühma
kontakttunni hinnast. Kursuse lõpetaja defineeritakse vastavalt õppekavas toodud kursuse
lõpetamise tingimustele. Kursuse maksumus ehk abikõlblik kulu arvutatakse alljärgneva
valemi alusel: kursuse lõpetajate arv x kursuse õppekavas nimetatud kontakttundide arv x
vastava õppekavarühma ühikuhind = kursuse maksumus.
8. Hariduse õppesuuna õppekavarühmade kursuste kulude hüvitamisel lähtutakse
registreerimislehtedel registreeritud
osalejate akadeemiliste tundide arvust ja
õppekavarühma akadeemilise kontakttunni ühikuhinnast. Ühikuhinna alusel kulude
hüvitamise põhimõtted:
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kui koolituse lõpetanute arv on 90 kuni 100 protsenti, siis on abikõlblik kõigi osalejate
kontakttundide arvu alusel arvutatud toetuse kogusumma;
kui koolitusel osalejate arv on vahemikus 51 kuni 89 protsenti, siis vähendatakse
osalejate koolitustundide arvu alusel arvutatud toetuse kogusummat proportsionaalselt
vastavalt lõpetanute protsendimäärale;
kui koolituse lõpetanute arv on alla 51%, siis koolituse kulu ei ole abikõlblik.

9. Täielikult e-õppena toimuvate täienduskursuste kulude hüvitamisel korrutatakse hüvitise
suuruse arvutamiseks koolituse lõpetanute koolituse maht EAP-des või EKAP-des
lõpetanute arvu ja punktis 5 nimetatud e-õppe ühikuhinnaga. Koolituse kulu ei ole
abikõlblik kui koolituse lõpetanute osakaal on alla 51%.
10. Ühikuhinna alusel toetuse väljamaksmiseks esitatakse järgmised dokumendid:
kuluaruanne, õppekava lühiandmed, registreerimislehed ja kursuse lõpetamise käskkirjad
või tunnistuste registri väljavõte. Täielikult e-õppena toimuvate täienduskursuste kulude
hüvitamiseks esitatakse õppekava, kus on toodud koolituse maht lisaks akadeemilistele
tundidele ka EAP-des või EKAP-des ja koolitusel osalejate andmik või tunnistuste registri
väljavõte.
11. Korrigeeritud ühikuhinnad hakkavad
kinnitatavatele RKT tellimistele.

kehtima

peale

muutmisotsuse

jõustumist

12. Vajadusel korrigeeritakse ühikuhindu lõppenud eelnenud kalendriaasta aasta keskmise
tarbijahinnaindeksiga ja uuendatud ühikuhinnad hakkavad kehtima peale muutmisotsuse
jõustumist kinnitatavatele RKT tellimustele.

Terje Haidak
täiskasvanuhariduse osakonna juhataja
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