SELETUSKIRI
Haridus- ja teadusministri 8. juuni 2015 käskkirja nr 235
„Toetuse andmise tingimused (TAT) tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja
õppimisvõimaluste avardamine“ elluviimiseks“ muutmise eelnõu juurde
1.Sissejuhatus ja eesmärk
Käskkirja eelnõuga muudetakse haridus- ja teadusministri 8. juuni 2015. a käskkirja nr 235
„Toetuse andmise tingimused (TAT) tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja
õppimisvõimaluste avardamine“ elluviimiseks“ täiendades seda lisaga nr 6 „2019. aasta
tegevuskava ja eelarve“ ning tehakse käskkirja lisas nr 2 trükivea parandus. Muudatus
kehtestatakse perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1 alusel.
Käskkirja eelnõu ja seletuskirja koostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi
täiskasvanuhariduse osakonna programmijuht Kairi Solmann, tel 7350209, e-post
kairi.solmann@hm.ee, täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidak, tel 7350247, epost terje.haidak@hm.ee, täiskasvanuhariduse osakonna programmi spetsialist Aino Haller, tel
7350201, e-post aino.haller@hm.ee, õigusosakonna jurist Kadi Mölder, tel 7350234, e-post
kadi.molder@hm.ee ja rahandusosakonna välisvahendite juht Inge Oopkaup tel 7350279, epost inge.oopkaup@hm.ee.
2. Eelnõu sisu
Punktiga 1 parandatakse käskkirja lisa 2 punktis 3 ühe ühikuhinna trükiviga.
Tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames
toimuva täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse elluviimiseks kasutatavaid
standardiseeritud ühikuhindu korrigeeriti 2018. aasta lõpul ja lisa 2 muudetud hindadega
kinnitati haridus- ja teadusministri 2. oktoobri 2018 käskkirjaga nr 341. Korrigeeritud
ühikuhindade alusel hüvitatakse alates 01.01.2019 ehk pärast käskkirja jõustumist kinnitatud
riikliku koolitustellimuste kulud. Ühikuhindade tabelis lisas 2 tekkis õppekavarühma
Transporditeenused – mootorsõidukijuhi koolitus ühikuhinnas kirjaviga, mida käesolevalt
parandatakse. Õppekavarühma Transporditeenused – mootorsõidukijuhi koolitus akadeemilise
kontakttunni õige maksumus on 9,25 eurot nii nagu oli sätestatud ka 2. oktoobri 2018
muudatuse seletuskirjas. Seega mootorsõidukijuhi koolituse ühikuhind 9,25 eurot kehtib 2.
oktoobril 2018 jõustunud lisa 2 muudatusega samadel tingimustel ehk alates 01.01.2019
toimuvatele kursustele.
Punktiga 2 kehtestatakse käskkirja lisa 2 terviktekstina uuesti.
Punktiga 3 täiendatakse käskkirja lisaga 6 „2019. aasta tegevuskava ja eelarve“.
Tegevuste eesmärk on parandada täiskasvanute ligipääsu tasemeõppele ja täienduskoolitusele,
tõsta pakutava koolituse kvaliteeti, parandada inimeste teadlikkust õppimisvõimalustest ning
motiveerida rohkem osalema elukestvas õppes.
2019. aasta peamised tegevused:
1.
Täienduskoolituse pakkumine (tegevuskava punkt 5)

Tegevusest rahastatakse täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse (RKT) kursusi. 2019. aasta
RKT tellimus kinnitati detsembris, sisaldades üle 830 kursuse ligi 11000 täiskasvanule.
2019. aasta uueks tegevuseks on RKT laiendamine ka kõrgkoolidele, et II poolaastal alustada
kursuste läbiviimisega.
2.
Täienduskoolituse kvaliteedi arendamine (tegevuskava punkt 6)
2018. aastal kaasati tegevuse elluviimisse SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse
Kvaliteediagentuur EKKA. 2019. aastal viib EKKA ellu tegevusi täienduskoolituse kvaliteedi
arendamiseks ning koolitusturu korrastamiseks. EHISe andmetel on 31.12.2018 seisuga Eestis
1105 täienduskoolituse asutust, milles täiskasvanute koolituse seaduse ja täienduskoolituse
standardi järgimine ning pakutava koolituse kvaliteet väga erinev. Tegevuse käigus töötatakse
välja põhimõtted täienduskoolituse kvaliteediarendamiseks sh täienduskoolituse
kvaliteedihindamise hindamise nõuded ja koolitushangete kvaliteedi- ja hindamisnõuded.
Tegevuse käigus viiakse läbi ka koolitusi täienduskoolitusasutustele.
3.
Elukestva õppe populariseerimine (tegevuskava punktid 3 ja 4)
Projekti partner Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras jätkab üleriigilise
teavituskampaaniaga, 2019. aastal valitakse uus meediapartner, kampaania jätkub II poolaastal
ja toetab Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) läbiviimist. 2017. ja 2018. aastal ellu viidud
kampaaniat „Jätka õpinguid koos teiste täiskasvanutega“ märkas üle 80% sihtrühmast.
Lisaks teavituskampaaniale meedias viiakse läbi teavitust vahetute koostöövormide kaudu nii
kohalikul tasandil kui riiklikult. Eesmärgiks on erinevate osapoolte teadlikkuse tõstmine
elukestva õppe vajadusest ning valmisoleku loomine koostööks, toomaks õppesse seni vähem
osalevad täiskasvanute grupid. Kõigis maakondades käivitatakse piirkondlikud
täiskasvanuhariduse võrgustikud, kaasatakse uute kohalike omavalitsusüksuste esindajad.
Toimuvad piirkondlikud täiskasvanuhariduse seminarid üle Eesti.
Uuendatakse TÕNi formaati sh kaastakse tunnustamisse enam kohalikke omavalitsusi ning
üleriigiline tunnustamine toimub õppijate foorumina. Valmistatakse ette 2020. a veebruari
täiskasvanuhariduse poliitikakujundajate konverents (senise oktoobrikuise täiskasvanuhariduse
foorumi asemel).
4. Tasemeõppesse tagasitoomine (tegevuskava punktid 1 ja 2)
Nagu on viidatud analüüsiosakonna koostatud aasta-analüüsis 2016, on tõsine probleem
inimeste sage piirdumine vaid põhiharidusega, eriti just nooremates vanusegruppides ning
sellele ei ole kiireid lahendusi. 2017. aastal oli 25-29 aasta vanustest keskhariduseta 15303
inimest, 30-34 vanustest 13553, 35-39 vanustest 12073 ja 40-44 vanustest 9408.
Tegevused on suunatud keskhariduseta täiskasvanute tasemeõppesse tagasi toomiseks. Selleks
toetatakse täiskasvanutele tasemeõpet pakkuvate õppeasutuste koostööd, parandamaks
võimekust leida uusi õppijaid ning õppijate võimalust liikuda erinevate õppeasutuste vahel.
Valmib uuring kutsekeskharidusest kui valikuvõimalusest poolelijäänud haridusteega
täiskasvanule. Kooli tasandi tegevusi viiakse ellu avatud taotlusvooru projektidega.
Varasema õpi- ja töökogemuses süsteemi (VÕTA) laiemaks rakendamiseks uuendatakse
VÕTA rakendamise juhendmaterjalid, toetatakse õppeasutuste vahelist kogemuste vahetamist
(sh rahvusvaheliselt) ning võrgustikutööd, pakutakse õppeasutuste VÕTA nõustamise ja
hindamise eest vastutavatele töötajatele koolitusi.

TATi kogueelarve aastateks 2015-2023 on 25 690 000 eurot. Suurima osakaalu eelarvest
moodustab RKT kursuste rahastamine. 2019. aasta tegevuskava elluviimiseks on kavandatud
eelarve mahus 5 866 000 eurot.
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