Lisa 3
KINNITATUD
haridus- ja teadusministri käskkirjaga „Toetuste andmise
tingimuste kehtestamine tegevuse „Tööturu vajadustele
vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“
elluviimiseks“ muutmine

Kutseõppe töökohapõhise õppe õppekulude standardiseeritud ühikuhinnad
ja nende alusel toetuse maksmise põhimõtted toetatavas tegevuses 8.6
„Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“

Sissejuhatus
Meetme 1.5 „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse 1.5.2 „Tööturu vajadustele
vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ kutseõppe täiendavate töökohapõhise õppe
õppekohtade loomise standardiseeritud ühikuhinnad (edaspidi ühikuhinnad) on kehtestatud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 67 lõike 1 punkti b ja artikli
67 lõike 5 alusel. Ühikuhindade suuruse alusena on kasutatud Euroopa Komisjoni poolt
Eurostati andmete alusel liikmesriikide põhiselt välja arvutatud ja Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 1304/2013 artikli 14 lõike 1 alusel välja antud Komisjoni
delegeeritud määruses (EL) 2017/2016 (29. august 2017) sätestatud kutseõppe ühikuhindu.
Ühikuhindade suurused ja nende väljamaksmise põhimõtted
1. Mõisted
1.1. ISCED (International Standard Classification of Education Fields of Education and
Training) on rahvusvaheline standard õppekavade liigitamiseks.
1.2. Õppekavarühm on kutseõppe korraldamisel kasutatav õppekavade liigitamise
kategooria. Liigitamisel võetakse aluseks rahvusvaheline haridus- ja
koolitusvaldkondade liigitus ISCED-F 2013.
1.3. Tasemeõppe koolituskoht on õpilasele loodud võimalus omandada kalendriaasta
jooksul 60 Eesti kutsehariduse arvestuspunkti mahus õppekavas kirjeldatud
õpiväljundeid.
1.4. Õppeaasta on õppetöö ühik, kus õppetöö maht on 60 Eesti kutsehariduse
arvestuspunkti ja õpilase jaoks on õppeaastas vähemalt 40 nädalat õppetööd ja
vähemalt kaheksa nädalat vaheaega.
1.5. Nominaalne õppeaeg on ajavahemik õpilase õppeasutusse vastuvõtmisest kuni
õppekavaga kehtestatud õppe kestuse lõpuni. Õppekava nominaalkestuse hulka ei
arvestata õpilase akadeemilist puhkust.

Tabel 1: Formaalhariduse õppetasemete vastavus lähtuvalt ISCED standardist, Komisjoni
delegeeritud määruses (EL) 2017/2016 ja Eesti kutseharidusstandardist ning tasemeõppe
õppija koolituskulu ühel õppeaastal (ühikuhind).
ISCED 1tase

Haridustase2

25
– Lower
secondary
põhihariduse
education - vocational
tasemel õpe
ED25 (Põhihariduse
ülemine
aste
–
kutseõpe ED25)
35
– Upper
secondary
keskhariduse
education - vocational
tasemel õpe
ED35
(Keskharidus
–
kutseõpe ED35)

45
–
keskhariduse
järgne
õpe,
mitte
kõrgharidus

Post-secondary nontertiary education vocational
ED45
(Kutseõpe
keskhariduse baasil –
kutseõpe ED45)

Õppetase, lähtuvalt
kutseharidusstandardist3.
421 Teise taseme kutseõpe
(ISCED 251)
431 Kolmanda taseme
kutseõpe (ISCED 251)

Ühikuhind
eurodes
5930

441 Neljanda taseme
kutseõppe esmaõpe
(kutsekeskharidusõpe)
(ISCED 354)
442 Neljanda taseme
kutseõppe esmaõpe
(ISCED 351)
443 Neljanda taseme
kutseõppe jätkuõpe
(ISCED 351)
452 Viienda taseme
kutseõppe esmaõpe
(ISCED 454)
453 Viienda taseme
kutseõppe jätkuõpe
(ISCED 454)

4017

4022

2. Ühikuhind kehtestatakse kutsehariduse õppetasemest lähtuvalt (tabel 1)
3. Ühikuhind sätestatakse tasemeõppe täiendavale koolituskohale võttes aluseks tasemeõppes
õppija kulu ühel õppeaastal.
4. Ühikuhinna alusel hüvitatakse vastavas õppekavarühmas korraldatava õppe- ja
kasvatustöö kulud (tasemeõppes õppija koolituskulu). Lähtuvalt õppekavarühma eripärast
(individuaalne õpe, õpe väikeses rühmas, suurema materiaal-tehnilise baasi vajadus)
diferentseeritakse ühikuhinnad õppekavarühmade kaupa järgmiste koefitsientidega
(tabel 2):
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COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/2016 of 29 August 2017 amending Commission
Delegated Regulation (EU) 2015/2195 on supplementing Regulation (EU) No 1304/2013 of the European
Parliament and of the Council on the European Social Fund, regarding the definition of standard scales of unit
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Tabel 2: Koefitsiendid lähtuvalt õppekavarühmast:
Õppekavarühm
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
0214 Käsitöö
0215 Muusika ja esituskunstid
0411 Majandusarvestus ja maksundus
0412 Rahandus, pangandus, ja kindlustus
0413 Juhtimine ja haldus
0414 Turundus ja reklaam
0415 Sekretäri- ja kontoritöö
0416 Hulgi- ja jaekaubandus
0417 Tööoskused
0522 Looduskeskkond ja elusloodus
0611 Arvutikasutus
0612 Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
0613 Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
0711 Keemiatehnoloogia ja -protsessid
0713 Elektrienergia ja energeetika
0714 Elektroonika ja automaatika
0715 Mehaanika ja metallitöö
0716 Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
0721 Toiduainete töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
0723 Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
0731 Arhitektuur ja linnaplaneerimine
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
0811 Põllundus ja loomakasvatus
0812 Aiandus
0821 Metsandus
0831 Kalandus
0841 Veterinaaria
0914 Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia
0915 Teraapia ja taastusravi
0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
0922 Lastehoid ja teenused noortele
0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine
1011 Koduteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
1015 Reisimine, turism ja vaba aja veetmine
1041 Transporditeenused

Koefitsient
1
1
1
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,58
0,46
0,46
0,46
0,54
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,54
0,63
0,63
0,63
0,83
0,75
1
0,75
0,75
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,5
0,5
0,5
0,5
0,46

5. Tasemeõppes õppija hüvitatav koolituskulu aastas on õppekava õppetasemele kehtestatud
ühikuhinna (tabel 1) ja õppekavarühma koefitsiendi (tabel 2) korrutis.
6. Tasemeõppes õppija hüvitatav koolituskulu arvestatakse õppeaasta kohta nominaalse
õppeaja vältel. Kui õppetöö maht on vähem või rohkem, kui 60 EKAPi, hüvitatakse
koolituskulud samas proportsioonis tegelikult omandatud EKAPdega.
7. Ühikuhind sisaldab järgnevaid õppe läbiviimisega seotud kulusid:
7.1. õpetajate ja tugipersonali palga- ja lähetuskulu;
7.2. õpperuumide kommunaalkulud;
7.3. õppetööks vajalikud õppevahendid;
7.4. õppetöö korraldamisega seotud üldkulud;
7.5. õppijate koolilõuna kulu;
7.6. õppija sõidutoetuse kulu.
8. Tasemeõppe läbiviimisega seotud kulusid kuludokumentide alusel ei hüvitata.
9. Toetuse andmise aluseks on riikliku koolitustellimuse komisjoni protokolliline otsus
tasemeõppe (töökohapõhine õppevorm) koolituskohtade kinnitamiseks ESF tegevuse
„Tööturu vajadustele vastava kutse-ja kõrghariduse arendamine“ raames. Komisjoni
otsuses on minimaalselt välja toodud õppekavarühm, õppekava, õppetase, õppe nominaalne
õppeaeg, õppijate arv ja koolituskohtade arv.
10. Toetuse arvestuse metoodika ühikuhinna alusel
10.1. Toetuse suuruse arvutamise aluseks on tegelik õppijate arv, mis kajastub Eesti
Hariduse Infosüsteemis (EHIS) antud õppekaval rahastamisallikaga „ESF
töökohapõhine õpe“ ja õppevormiga: „töökohapõhine õpe“.
10.2. Õppekava koolituskohtadel õppijate arv fikseeritakse kuupõhiselt (16. kuupäeva
seisuga EHISes).
10.3. Toetust makstakse igakuiselt ja see on 1/12 tasemeõppes õppija hüvitatav
koolituskulu aastas.
10.4. Igakuine toetuse suurus arvutatakse korrutades tegelik õppijate arv
koolituskohtadel, õppetaseme ühikuhind (tabel 1), õppekavarühma koefitsient
(tabel 2) ja 1/12, täpsusastmega kaks komakohta
10.5. Kulude abikõlblikkust tõendavateks dokumentideks on:
10.5.1. Eesti Hariduse Infosüsteemi väljavõte iga kuu 16. kuupäeva seisuga
(rahastamisallikas: ESF töökohapõhine õpe; õppevorm: töökohapõhine
õpe),
10.5.2. direktori käskkiri õpilaskandidaatide kooli õpilaste nimekirja kandmiseks,
10.5.3. õppija katkestamisel direktori käskkiri õpilase kooli õpilaste nimekirjast
väljaarvamiseks
10.5.4. õppija lõpetamisel direktori käskkiri õpilase kooli õpilaste nimekirjast
väljaarvamiseks.
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kutsehariduse osakonna juhataja

