Seletuskiri
haridus- ja teadusministri 8. juuni 2015 käskkirja nr 235
„Toetuse andmise tingimused tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja
õppimisvõimaluste avardamine“ elluviimiseks“ muutmise eelnõu juurde

Sissejuhatus ja eesmärk
Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 7 lõike 2 punkti 1, § 13 ja § 16 lõigete 1 ja 4
alusel muudetakse meetme tegevuse 1.6.2 haridus- ja teadusministri 8. juuni 2015. a käskkirja
nr 235 „Toetuse andmise tingimused tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja
õppimisvõimaluste avardamine“ elluviimiseks“ (edaspidi TAT) lisasid 1, 2 ja 6 kehtestades
need uute terviktekstidena.
Käskkirja eelnõu ja seletuskirja valmistasid ette Haridus- ja Teadusministeeriumi
analüüsiosakonna analüütik Triin Savisto (tel 7350278, triin.savisto@hm.ee),
rahandusosakonna välisvahendite juht Inge Oopkaup (tel 7350279, inge.oopkaup@hm.ee),
täiskasvanuhariduse osakonna programmi spetsialist Aino Haller (tel 7350201,
aino.haller@hm.ee), täiskasvanuhariduse osakonna programmijuht Kairi Solmann (tel 735
0209, kairi.solmann@hm.ee) ja õigusosakonna õigusnõunik Kadi Mölder (tel 735 0234;
kadi.molder@hm.ee).
Käskkirja muutmise peamiseks eesmärgiks on lisada toetatavate tegevuste hulka
rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC läbiviimine Eestis. Täiendavalt
täpsustatakse toetatavate tegevuste eelarvet ning täiendatakse standardiseeritud ühikuhindu
täielikult e-õppena toimuva täienduskoolituse ühikuhinnaga.
Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Käskkirja lisas 1 tehakse järgmised muudatused:
Punktis 3 lisatakse tegevuse 6.7 „Rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC
läbiviimine Eestis“ partnerina Statistikaamet. Statistikaamet on riigiasutus, mille põhiülesanne
on pakkuda ametiasutustele, äri- ja teadusringkondadele, rahvusvahelistele organisatsioonidele
ning üksikisikutele usaldusväärset ja objektiivset infot Eesti keskkonna, rahvastiku,
sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta. Statistikaamet kui peamine
andmetega tegelev kompetentsikeskus koordineerib ka andmehalduse korraldust riigis.
Statistikaametil on olemas varasem kogemus suurte rahvusvaheliste uuringute (k.a eelmise
PIAAC uuringu) läbiviimisel. Statistikaameti kaasamise peamiseks põhjuseks on nende
kompetents valimi koostamisel ning laiaulatuslik intervjueerijate võrgustik, ilma milleta ei ole
PIAAC uuringu läbiviimine võimalik. Samuti on Statistikaametil suurte andmehulkade
haldamise kogemus. Ülaltoodut arvesse võttes ei korraldatud partneri leidmiseks konkurssi.
Punktis 4 täpsustatakse, et tegevuse 6.7 „Rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringu
PIAAC läbiviimine Eestis“ kulude abikõlblikkuse periood on 01.01.2019-30.11.2023.
Ülejäänud tegevuste puhul abikõlblikkuse periood ei muutu, s.t see algas 01.05.2015,
ühikuhinna alusel finantseeritavad koolitused on abikõlblikud alates ühikuhindade
kehtestamisest.

Punkti 6 täiendatakse tegevusega 6.7 „Rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC
läbiviimine Eestis“. Käskkirjas on lühidalt kirjeldatud PIAAC uuring, uuringu eesmärk,
läbiviimisega seonduv ning oodatav lõpptulemus.
Uuringu küsimustik koosneb ülesannetest, millega mõõdetakse erinevaid infotöötlusoskuseid,
mahukast taustaküsimustikust ja vastaja elukohta kirjeldavast lühiankeedist. Et katta
võimalikult suur osa Eesti elanikkonnast (vanuses 16-65) toimub küsitlus eesti ja vene keeles.
Uuring viiakse läbi ainult elektroonselt.
Tegevuse raames valmistatakse ette küsitlus- ja koolitusmaterjalid (adapteeritakse, tõlgitakse
ja toimetatakse), hangitakse uuringus kasutatav tehnika, viiakse läbi küsitlejate ja
küsitlusjuhtide koolitused, võetakse valim, teavitatakse valimiisikuid ja laiemat avalikkust
uuringust, viiakse läbi küsitlus, teostatakse andmekvaliteedi kontroll, analüüsitakse andmed
ning koostatakse raport.
Tegevuse tulemusena on läbi viidud PIAAC uuring, valminud on uuringu andmebaas ja
tulemusi kajastav riiklik raport, mis annab ülevaate Eestis elavate täiskasvanute
infotöötlusoskustest rahvusvahelises võrdluses.
Tegevuste ajakava täiendatakse tegevusega 6.7. Tabelisse lisatakse, et tegevused toimuvad
aastatel 2019-2023. Uuringu toimumise aeg ja kestus on riikide ülene ning ette antud uuringut
korraldava OECD ja konsortsiumi poolt. Prooviuuring kestab 3 kuud (aprill-juuni 2020) ning
põhiuuring 8 kuud (august 2021- märts 2022). 2019. aastal toimuvad ettevalmistavad
tegevused, 2023. aastal andmete analüüs ja raporti koostamine. Tegevuse elluviimise etapid ja
täpne ajakava kinnitatakse Statistikaametiga sõlmitavas lepingus. Selle alusel tuuakse
tegevused TAT aastases tegevuskavas, on võimalik jälgida tegevuse edenemist ning
seirearuandes esitada vastav info rakendusüksusele teadmiseks.
Punkt 7 väljundnäitajate hulka lisatakse väljundnäitaja tegevusele 6.7 „Rahvusvahelise
täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC läbiviimine Eestis“. Tegevuse 6.7 „Rahvusvahelise
täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC läbiviimine Eestis“ väljundnäitajaks on PIAAC uuringu
riiklik raport (sihttase aastaks 2023). Raport sisaldab lühikokkuvõtet, sissejuhatust, peatükki
uuringu tausta ja korralduse kohta ning peatükki tulemustest (sh oskuste võrdlus riikide vahel,
hariduse ja oskuste seosed, oskuste seosed tööturu- ja sotsiaalsete näitajatega). Raporti juurde
kuuluvad lisad, mis sisaldavad teavet infotöötlusoskuste mõõtmise ja näidisülesannete ning
taustaküsimustiku moodulite kohta.
Punktis 8 täiendatakse mõju läbivale teemale „Infoühiskonna edendamine“. PIAAC uuring
võimaldab saada ülevaate täiskasvanute infotehnoloogiliste oskuste tasemest sh võimaldab
võrrelda tulemusi kümne aasta taguse mõõtmisega ning toetab seega infoühiskonna edendamist.
Punkt 9 eelarvet täiendatakse tegevuse 6.7 kuludega ning muudetakse tegevuste 6.1, 6.5
ja 6.6 eelarvet.
Tegevuste kogueelarve suureneb 27 090 000 euroni tegevuse 6.7 eelarve lisandumisega.
Vabariigi Valitsuse 23.08.2018 korraldusega nr 205 kinnitatud meetme 1.6.2 „Täiskasvanutele
kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase
kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks“
kogueelarveks on kinnitatud 31 383 000 eurot (sellest 26 675 550 ESF ja 4 707 450 riiklik
kaasfinantseering). Meetme vahenditest rahastatakse lisaks käesoleva TAT-i tegevusele
täiskasvanute võtmepädevuste arendamist. Projektide rahastamine toimub haridus- ja
teadusministri 17. veebruari 2016. a määruse nr 10 „Struktuuritoetuse andmise tingimused

täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks“ alusel mille alusel on korraldatud kaks avatud
taotlusvooru. Avatud taotlusvoorudeks kavandatud eelarve mittetäielikust kasutamisest
tekkinud vabu vahendeid kasutatakse tegevuse 6.7 rahastamiseks ning selle võrra suureneb
tegevuste kogueelarve.
Eelarve muudatustest tegevuste kaupa:

Tegevus 6.1
Tegevus 6.5
Tegevus 6.6
Tegevus 6.7
Kokku

Kehtiv
eelarve
522 000
525 000
19 763 000
0
25 690 000

sh partner

Uus eelarve

sh partner

Eelarve muutus

0
235 000
0
0

420 000
740 000
19 650 000
1 400 000
27 090 000

0
625 000
0
1 400 000

-102 000
215 000
-113 000
1 400 000
1 400 000

Tegevuse 6.1 Täiskasvanutele suunatud tasemeõppe vastavuse parandamine õppijate ja
ühiskonna vajadustega eelarvet vähendatakse 102 000 euro võrra. Tegevuse elluviimine ja
väljundnäitaja saavutamine on võimalik uue, vähendatud eelarvega. Tegevuse elluviimist
toetavad täiskasvanute gümnaasiumide läbiviidavad avatud taotlusvooru projektid
keskhariduseta täiskasvanute tasemeõppesse tagasitoomiseks ning käesoleva programmi
tegevused 6.3 ja 6.4 piirkondliku koostöö edendamise ja elukestva õppe teadlikkuse tõstmise
kaudu.
Tegevuse 6.5 Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi arendamine eelarvet
suurendatakse 740 000 euroni sh partneri, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur
(EKKA) eelarve suureneb 625 000 euroni, mis tuleneb tegevuse 6.1 eelarve vähendamisest 102
000 euro ja tegevuse 6.6 eelarve vähendamisest 113 000 euro võrra. Lisanduvaid vahendeid
kasutatakse täienduskoolitusasutuste kvaliteedihindamise piloteerimiseks.
Tegevuse eesmärgiks on parandada täienduskoolitusasutuste läbiviidavate koolituste kvaliteeti.
Alates 2018. aastast on tegevuse elluviimisse kaasatud SA Archimedes Eesti Kõrg- ja
Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA). EKKA viis 2018. ja 2019. aastal läbi pistelist
kontrolli EHIS-s registreeritud täienduskoolitusasutuste osas, samuti on käivitatud töö
kvaliteedihindamise põhimõtete väljatöötamiseks. Nimetatud tegevuste raames on selgunud
vajadus laiapõhjalise kvaliteedihindamise väljatöötamiseks ja piloteerimiseks. Sellest
tulenevalt on 2019. a II poolaastaks kavandatud EHIS-s registreeritud täienduskoolitusasutuste
veebilehtede seire ning kvaliteedihindamise metoodika väljatöötamine ning piloteerimine.
2020-2021 aastal viiakse läbi laialdane täienduskoolitusasutuste kvaliteedihindamine.
Tegevused on läbi arutatud EKKA juurde moodustatud täienduskoolituse nõukoja ning oluliste
sotsiaalpartnerite ja koolitusasutuste esindajatega. Kvaliteedihindamise läbiviimisel on
prioriteediks täienduskoolitusasutused, mis osutavad suures mahus teenuseid avaliku sektori
pakkujatele (nt Töötukassa). Hindamine sisaldab dokumentide vastavuse hindamist ning
vajadusel vaatlust ja intervjuusid koolitusasutustes, hindamise viivad läbi hangitud eksperdid.
Tegevuse 6.6. Kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse pakkumine täiskasvanutele
kvalifikatsiooni tõstmiseks eelarvet vähendatakse 113000 euro võrra. Tegevuse elluviimine ja
väljundnäitaja saavutamine on võimalik uue, vähendatud eelarvega. 2018. aastaks seatud

väljundnäitaja sihttase saavutati 110%-liselt, 2020. aastaks seatud sihttase on saavutatav uue
eelarvega.
Tegevuse 6.7 Rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC läbiviimine Eestis
eelarveks on 1 400 000 eurot. Tegevust rahastatakse võtmepädevuste avatud taotlusvoorudeks
kavandatud aga vabaks jäänud vahenditest. Kahe taotlusvooru eelarveks kavandati kokku 4,5
mln eurot. Projekte rahastati kahe vooru peale kokku ligi 3,2 mln euro ulatuses, eelkõige on
vahe asjaolust, et teise projektivooru esitati ja rahastati kavandatust vähem projekte. Projektide
elluviimisel on ilmnenud keerukus sihtrühmani jõudmisel ning mitme projekti puhul on
vähendatud projekti eelarvet. Kavandatuga võrreldes jääb avatud voorude vahendite
kasutamine ca 1,4 mln euro võrra väiksemaks mistõttu on võimalik need antud tegevuse jaoks
kasutusele võtta.
Tegevust rahastatakse ühendmääruse §8-s nimetatud kindlasummalise makse alusel. Tegevuse
eelarve koostamise aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013,
17.detsember 2013, mida muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom)
2018/1046 18. juuli 2018, artikli 67 lõike 5 punkti a kohaselt aus, õiglane ja tõendatav
arvutusmeetod.
Tabel 1. Uuringu eelarve ja tegevused (euro)
1. Ettevalmistus
2. Disain ja teostus
3. Andmekogumine
4. Andmetöötlus
6. Statistiline analüüs
Esindamine

Tegevuse 6.7 eelarve
korraldusasutusega.

Majandamiskulud Tööjõukulud
14 314
66 906
444 884
812 204
28 256
10 416
23 268
468 152
932 096
koostamise

metoodika

on

Kulud kokku
14 314
66 906
1 257 088
28 256
10 416
23 268
1 400 248

kooskõlastatud

struktuuritoetuste

Punkti 10 täiendatakse kahe alapunktiga. Alapunktis 10.2.3 sätestatakse, et tegevuse 6.7. kulud
on abikõlblikud ühendmääruse §8-s nimetatud kindlasummalise makse alusel. Toetus
makstakse välja kui toetuse maksmise aluseks olev tulemus on täielikult saavutatud ja selle
saavutamine abikõlblikkuse perioodil on tõendatav. Tegevuse tulemuseks on PIAAC uuringu
riiklik raport, mis annab ülevaate Eestis elavate täiskasvanute infotöötlusoskustest
rahvusvahelises võrdluses. Raport sisaldab lühikokkuvõtet, sissejuhatust, peatükki uuringu
tausta ja korralduse kohta ning peatükki tulemustest (sh oskuste võrdlus riikide vahel, hariduse
ja oskuste seosed, oskuste seosed tööturu- ja sotsiaalsete näitajatega). Raporti juurde kuuluvad
lisad, mis sisaldavad teavet infotöötlusoskuste mõõtmise ja näidisülesannete ning
taustaküsimustiku moodulite kohta.
Alapunktis 10.4 korratakse üle, et ühikuhindades sisalduvate või kindlasummalise maksena
hüvitatavaid kulusid ei hüvitata tegelike kulude alusel.
Punktis 11.2 tehakse täiendus, lisades punkti viite ühendmääruse § 15 lõikele 3. Nimetatud
lõikes on toodud tingimused kindlasummalise makse alusel toetuse maksmise kohta.

Käskkirja lisas 2 tehakse järgmised muudatused :
Punkt 5 kehtestab ühikuhinna täielikult e-õppena toimuvatele täienduskoolitustele s.t
koolitustele, kus kogu kursuse õppeprotsess (sisu edastamine, info levitamine, suhtlemine,
õppijate hindamine) toimub veebipõhiselt, auditoorseid kokkusaamisi või praktilise töö
õppepäevi ei ole.
Vajadus täielikult e-õppena toimuvatele koolitustele erineva ühikuhinna kehtestamiseks
tuleneb selliste kursuste kulude erinevast struktuurist. Tavapäraste kursuste puhul arvestatakse
kursuste mahu määramisel ainult kontakttunde nagu loengud, seminarid, praktiline töö või
juhendatud praktika. Õppija poolt iseseisvalt õppimiseks kulutatavat aega ei rahastata, täielikult
e-õppena toimuva koolituse puhul aga tavapäraseid kontakttunde ei toimu ja iseseisvalt tehtava
töö osakaal on väga suur. Teine oluline tegur, mis mõjutab koolituse maksumust ühe õppija
kohta oleneb sellest, kas kursuse läbiviimiseks on vaja veebikeskkonda või suurte
investeeringutega seotud õppekeskkonna rajamist koolituse läbiviimiseks. Ükskõik millises
õppekavarühmas täielikult e-õppena toimuvate kursuste puhul on õpikeskkond ühesugune
(veebikeskkond) ja koolituse väljatöötamise ning korraldamise kulud sarnased, samas kui
õppekavarühmade kaupa arvutatud kontakttunni maksumuses moodustab olulise osa see,
milliseid seadmeid või mehhanisme on vaja koolituse läbiviimiseks ja milliseid materjale on
vaja koolitusel kasutada, samuti kütuse või elektrikulu kursustel, mille puhul tehakse praktiliselt
läbi tegelikke tööoperatsioone ja omandatakse vilumus teatud töö tegemiseks juba koolituse
käigus. Täielikult e-õppena toimuvate kursuste põhilisteks kuludeks on koolituse
ettevalmistamise, koolitusprogrammi väljatöötamise, läbiviimise ja tagasisidestamisega
tegelevate töötajate tasud koos seadusest tulenevate maksudega ning koolituse korraldamisega
seotud kulud. Lähtudes sellest, et täielikult e-õppena toimuvate kursuste kulude struktuur on
ühesugune olenemata õppekavarühmast, otsustati nende läbiviimiseks kasutada ühesugust
ühikuhinda.
E-õppe koolituste rahastamiseks võetakse kasutusele haridus-ja teadusministri 29. juuli 2015.a.
käskkirjaga nr 312 kehtestatud ühikuhind, mis on välja arvutatud tegelike kulude põhjal
programmi „Primus“ raames ja mida kasutatakse käesoleval struktuurivahendite perioodil
haridus- ja teadusministri 29. oktoobri 2015. aasta määruse nr 47 „Tänapäevase õpikäsituse
rakendamine ja kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis“ alusel,
käesolevas eelnõus võetakse üle ühikuhind 48,95 eurot ühe Euroopa ainepunkti (EAP) kohta.
Ühikuhinna ülevõtmisel on arvesse võetud ühikuhinna meetodi kõiki elemente, mis võivad
ühikuhinda mõjutada: koolitused toimuvad samas õppevormis ning kursustega seotud kulude
struktuur on sama. Mõlemal juhul on läbiviidav koolitus tööalane täienduskoolitus
täiskasvanute koolituse seaduse mõistes ja võimaldab kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste,
oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist.
Õppetöö maht on e-õppena toimuvatel koolitustel ainepunktides, mida kõrgharidusõppes
nimetatakse Euroopa ainepunktiks EAP ja kutsehariduses kasutatakse nimetust Eesti
kutsehariduse ainepunkt EKAP. Nii Euroopa ainepunkt (EAP) kui ka Eesti kutsehariduse
ainepunkt (EKAP) võrdub 26 tunni tööga, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö ja
praktika ning õpiväljundite hindamine. E-õppe RKT õppekavades tuleb ära näidata õppe
kogumaht lisaks akadeemilistele tundidele ka EAP-des või EKAPides.
Punktis 9 tuuakse välja, et täielikult e-õppena toimuvate täienduskursuste kulude hüvitamisel
korrutatakse hüvitise suuruse arvutamiseks koolituse kogumaht akadeemilistes tundides

lõpetanute arvu ja punktis 5 nimetatud e-õppe ühikuhinnaga. Koolituse kulu ei ole abikõlblik
kui koolituse lõpetanute osakaal on alla 51%.
Punktis 10 sätestatakse, et kuna e-õppe ühikuhind on arvutatud soorituse põhjal, siis täielikult
e-õppena toimuvate täienduskursuste kulude hüvitamiseks esitatakse koolituse õppekava, kus
õppekava maht on märgitud nii akadeemilistes tundides kui EAP-des või EKAP-ides ja
koolitusel osalejate andmik, tunnistuste registri väljavõte või lõpetamise käskkiri, mis on
koolituse lõpetamist tõendavateks dokumentideks.
Käskkirja lisas 6 tehakse järgmised muudatused
2019. aasta tegevuskavas tehakse järgmised muudatused:
Tegevus 6.1 Täiskasvanutele suunatud tasemeõppe vastavuse parandamine õppijate ja
ühiskonna vajadustega: 2019. aastaks kavandatud tegevust tasemeõpet pakkuvate õppeasutuste
koostöö arendamiseks õppijate leidmise ja õppijate õppeasutuste vahelise liikumise
soodustamiseks, täiendatakse võimalusega ellu viia ka teavitustegevusi. Täiendus on vajalik
toetamaks õppeasutusi nende võimekuses leida uusi täiskasvanud õppijaid. Muudatusest
tulenevalt täiendati ka tegevuse tulemuse sõnastust. 2019. aastal alustatakse tegevustega
õppeasutuste koostöö arendamiseks ja teavitamisega, põhiosa aga viiakse läbi 2020. aastal,
mistõttu aastaeelarvet vähendatakse 17 000 euroni.
Tegevus 6.2. Varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise süsteemi (VÕTA) arendamine
formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppe kaudu omandatu tunnustamise võimaluste
avardamiseks: Tegevus rahvusvaheline kogemuste vahetamine VÕTA süsteemide edukaks
arendamiseks ja rakendamiseks sh õppevisiidid ning koolituste läbiviimine lükkub edasi 2020.
aastasse ning jäetakse 2019. a tegevuskavast välja. VÕTA rakendamise juhendmaterjalide
uuendamiseks on VÕTA võrgustike ja ekspertide sisend koondatud, materjalide uuendamine ja
trükkimine viiakse läbi 2020. aastal. Tegevuse eelarvet vähendatakse 15 000 euroni.
Tegevus 6.5. Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi arendamine: 2019. aastaks kavandatud
tegevus 2 raames töötakse välja koolitushangete pakkumiskutsete kvaliteedinõuete ja
hindamiskriteeriumide. Tegevuskavas tegevuse tulemuses täpsustatakse, et 2019. aasta lõpuks
valmivad näidised, mida testitakse 2020. aastal. 2020. aastal valmivad ka lõplikud
koolitushangete kvaliteedinõuded ja hindamiskriteeriumid. Tegevust 6 täiendatakse
täienduskoolitusasutuste veebilehtede kontrollimisega täiskasvanute koolituse seaduse nõuetest
lähtuvalt. Tegemist on uue tegevusega, mille vajadust näitas läbiviidud koolitusasutuste
pisteline kvaliteedikontroll ning vajadust kinnitas EKKA juurde moodustatud täienduskoolituse
nõukoda. Samuti valmistatakse ette ja piloteeritakse täienduskoolitusasutuste
kvaliteedihindamise põhimõtted, kriteeriumid ja metoodika. Tegevused viiakse ellu 2019.
aastaks kavandatud eelarve raames.
Tegevus 6.6 Kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse pakkumine täiskasvanutele
kvalifikatsiooni tõstmiseks: 2019. aastal toimusid kõrgkoolidega läbirääkimised valdkondade
üle kus täienduskoolituse pakkumisel esineb turutõrkeid ning kuhu tuleks suunata
täienduskoolituse riiklik tellimus. 2019. aastal valmistatakse ette kõrghariduse RKT tellimus,
mille ellu viimine toimub 2020. aastal. 2019. aasta tegevuste eelarvet vähendatakse 4 000 000
euroni.

Lisa 6 täiendatakse Tegevusega 6.7 Rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC
läbiviimine Eestis. Lisa on täiendatud Statistikaameti poolt 2019. aastal läbi viidavate tegevuste
ja tulemustega, mis lepitakse kokku Statistikaametiga sõlmitavas lepingus. Tegevuse juures ei
ole näidatud kulusid, sest tegevust rahastatakse ühendmääruse §8-s nimetatud kindlasummalise
makse alusel st peale tulemuse saavutamist 2023. aastal.
Käskkirja täiendatakse lisaga 7
Lisaga 7 kinnitatakse 2020. aasta tegevused ja eelarve. 2020. aastal piloteeritakse riikliku
täienduskoolituse kursustele läbiviimist kõrgkoolides, tellimuse tingimustes on kokku lepitud,
kursustega alustamine on kavandatud märtsi 2020. Projekti partner EKKA piloteerib 2020.
aastal laiaulatuslikult täienduskoolitusasutuste kvaliteedihindamist. Ülejäänud tegevuste puhul
jätkatakse varem alustatud suundades sh jätkub projekti partneri ETKA Andras läbiviidav
suuremahuline täiskasvanuhariduse teavituskampaania „Jälle kooli: Õpi midagi uut koos teiste
täiskasvanutega!“. 2020. aasta tegevuste läbiviimise eelarve on 4,9 mln eurot.

Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu on kooskõlastanud Rahandusministeerium ja SA Innove. Riigi Tugiteenuste Keskus
tähtajaks arvamust ei avaldanud.

Terje Haidak
täiskasvanuhariduse osakonna juhataja

