Seletuskiri
haridus- ja teadusministri käskkirja „Toetuste andmise tingimuste kehtestamine
tegevuse „Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine“ elluviimiseks“ muutmine“ eelnõu juurde
1. Sissejuhatus ja eelnõu eesmärk
Käskkirja eelnõuga muudetakse haridus- ja teadusministri 7. mai 2015. a käskkirja nr 178
„Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine“
elluviimiseks“ (edaspidi TAT). TAT on programmi „Tööturu ja õppe tihedama seostamine“ lisa
ja tegevus panustab Elukestva Õppe strateegia (edaspidi EÕS) strateegilise eesmärgi 3 –
elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus – elluviimisse meetme 1.5 „Õppe
seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse 1.5.4 kutsehariduse kvaliteedi tõstmine raames.
Eelnõuga viiakse ellu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse
suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul” EL
vahendite kasutamise eesmärgi nr 5 „Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses
tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust” meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega”
tegevust „Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine“.
Käskkirja muudatus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi STS
2014–2020) § 7 lõike 2 punkti 1, § 13 ja § 16 lõigete 1 ja 4 alusel.
Eelnõu ja seletuskirja koostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna
nõunik Rita Siilivask (tel 735 0226, e-post: rita.siilivask@hm.ee), rahandusosakonna
välisvahendite juht Inge Oopkaup (735 0279, inge.oopkaup@hm.ee) ja õigusosakonna jurist
Kadi Mölder (735 0234, kadi.molder@hm.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
1.
Eelnõu punktiga 1 muudetakse haridus- ja teadusministri 7. mai 2015. a käskkirja nr
178 „Toetuste andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine“
elluviimiseks“ pealkirja. Pealkiri sõnastatakse vastavalt meetmete nimekirjale Vabariigi
Valitsuse 23.08.2018 korralduse nr 205 „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse meetmete
nimekirja kinnitamine“ lisas: „Kutsehariduse kvaliteedi hindamine ja kindlustamine“.
Käskkirja lisas 1 tehakse alljärgnevad muudatused:
1)
Punktis 3 täpsustatakse elluviija nime, kehtivas käskkirjas oli Eesti Kõrghariduse
Kvaliteediagentuur, agentuuri nimi on alates 2. aprillist 2015 SA Archimedes nõukogu
protokolli nr 1-2/321 kohaselt Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.
2)
Punktis 4 muudetakse tegevuse abikõlblikkuse perioodi, pikendades kõikide tegevuste,
nii tegevuse 8.1 koolide õppekavarühmade akrediteerimine kui ka tegevust 8.2
arendustegevuste korraldamine ja läbiviimine abikõlblikkuse perioodi 31. detsembrini 2020.
Pikendamise vajadus tuleneb menetluse lõppjärgus olevast kutseõppeasutuse seadusest, mis
sätestab uue kvaliteedi hindamise protsessi ja põhimõtted. Uus kvaliteedi hindamise protsess
lähtub kujundava hindamise põhimõtteist, millega kaotatakse otsene seos hindamise tulemuse
ja õppe läbiviimise õiguse vahel. Uue regulatsiooniga omistatakse koolidele, kelle
õppekavarühmadel on kuueaastane akrediteering, tähtajatu õppe läbiviimise õigus ning
kohustus osaleda kvaliteedi hindamise protsessis vähemalt kord kuue aasta vältel. Kvaliteedi
hindamine mõjutab õppe läbiviimise õigust vaid juhul, kui selle tulemusel ilmnevad olulised
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mittevastavused hindamiskriteeriumitele. Akrediteerimisprotsessi muutmisega kvaliteedi
hindamise protsessiks tõhustatakse õppimiskeskse koolikultuuri arengut ning suurendatakse
kutsehariduse usaldusväärsust.
125-l õpekavarühmal kehtib õppe läbiviimise õigus kuni 01.09.2019, need on aastatel 2011–
2013 6-aastase akrediteeringu saanud õppekavarühmad. Uue kvaliteedi hindamise
regulatsiooni järgi sätestatakse kvaliteedi hindamine kord 6 aasta jooksul ning
halduskoormuse vähendamiseks koolidel ja akrediteerimist korraldaval asutusel on
otstarbekas ja vajalik hajutada kvaliteedi hindamine tähtajatu õppe läbiviimise saanud
õppekavarühmadele pikemale perioodile kui üks aasta. Hindamisprotsess eeldab koolilt
enesehindamise aruande koostamist, kvaliteedi hindamist läbiviivalt asutuselt aga
hindamiskomisjonide moodustamist, koolitamist jm ettevalmistustööd hindamisteks. See on
ulatuslik protsess, mistõttu on tarvis seda ette valmistada ja nii suurele hulgale
õppekavarühmadele viia läbi pikema perioodi vältel.
3)
Punktis 12 kajastatud tegevuse eelarves võetakse kasutusele tegevuse 31. detsembrini
2020 pikendamisest tingituna kogu käesolevaks struktuuritoetuste perioodiks antud
tegevusele kavandatud vahendid.
4)
Punktis 16 ühtlustatakse aruandluse korraldust teiste HTMi toetuse andmise
tingimustega. Lisatakse aruande esitamise tähtaeg ja lõpparuande esitamise täpsemad
tingimused. Välja jäetakse punkt, millega pandi rakendusasutusele kohustus edastada
rakendusüksusele heakskiidetud tulemusaruanne 5 tööpäeva jooksul.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Käesoleva eelnõu aluseks on STS 2014 –2020 ja selle alusel antud õigusaktid, mis on
kooskõlas vastava ELi õigusega.
4. Eelnõu mõjud
Eelnõus kirjeldatud tegevused mõjutavad kõiki kutseõppeasutusi ja kutseõpet pakkuvaid
rakenduskõrgkoole, kvaliteedi hindamist korraldavat asutust, pakutava õppe kvaliteedi tagamist
ja hindamist. Kutseõppe kvaliteet mõjutab tööjõu kvalifikatsiooni ja oskuste taset, kutseõppijate
erinevate rühmade tööhõivet ning ligipääsu tööturule.
Eelnõul on mõju uuendatava kvaliteedi hindamise protsessi rakendamisele kutsehariduses.
Muudatusega tagatakse Riigikogu menetluses oleva kutseõppeasutuse seaduse rakendamine
kutseõppe kvaliteedi tagamise osas, muudetava kvaliteedi hindamise protsessi sujuvus ja
koolide ning kvaliteedi hindamist korraldava asutuse (SA Arhimedes) halduskoormuse
jaotamine.
Samuti võimaldab eelnõu kasutusele võtta tegevuse eelarve 2 524 500 eurot kogu mahus.
5. Käskkirja rakendamiseks vajalikud vahendid
Tegevuse „Kutsehariduse kvaliteedi hindamine ja kindlustamine“ eelarve võetakse kasutusele
Vabariigi Valitsuse 23.08.2018 korralduse nr 205 „ Perioodi 2014 –2020 struktuuritoetuse
meetmete nimekirja kinnitamine“ lisas nimetatud kogumahus.
6. Käskkirja jõustumine
Käskkiri jõustub üldises korras.
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7. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitati eelnõude infosüsteemis (EIS) kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile, Riigi
Tugiteenuste
Keskusele,
Sotsiaalministeeriumile
ja
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumile ning arvamuse avaldamiseks Sihtasutusele Innove ja
Sihtasutuse Archimedes. Eelnõu kooskõlastati ministeeriumite poolt märkusteta, SA Innove
esitatud arvamust arvestati.

Teet Tiko
kutsehariduse osakonna juhataja
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