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Täienduskoolitusasutuse pidaja 

o alates 1. juulist 2015:
• majandustegevusteade või
• tegevusluba:

• mootorsõidukijuhi koolitust korraldavad isikud ja asutused,
• eesti keele tasemeeksami tegemiseks ettevalmistavat eesti keele 

õpet korraldavad isikud ja asutused,
• turvatöötaja õppe korraldajad,
• vedurijuhi koolituse korraldajad.

Majandustegevusteate esitamine ei ole kohustuslik, kuid 
koolitusasutuse pidaja on vaid koolitaja, kes on esitanud 
majandustegevusteate või saanud tegevusloa. 



Täienduskoolitusasutuse pidajaga 
võrdsustamine

o erakooliseaduse alusel tööalase või vabaharidusliku 
koolituse läbiviimiseks väljastatud koolitusload või 
tegevusload kehtivad kuni 2016. aasta 30. juunini ja

o enne 1. juulit 2015 täiskasvanute koolitusasutusena 
tegutsenud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused 
ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud on kuni 
2016. aasta 30. juunini võrdsustatud 
täienduskoolitusasutuse pidajaga.



Kuidas esitada 
majandustegevusteadet?



Eesti Hariduse Infosüsteem ehis.ee



Teabevärav eesti.ee



Kuidas esitada majandustegevusteadet?

o ehis.ee või eesti.ee kaudu esitatakse:
• asutuse kontaktandmed,
• veebilehe aadress,
• õppekavarühmad, milles täienduskoolitust 

läbi viiakse,
• tegevusloa taotlemisel eriseaduses nõutud 

dokumendid.



Kuidas esitada majandustegevusteadet?

o Majandustegevusteate esitamisega 
kinnitab koolitaja, et järgib täiskasvanute 
koolituse seadusest ja selle alusel antud 
õigusaktidest tulenevaid nõudeid:
• veebileht ja teabe avalikustamine,
• tunnistused ja tõendid, 
• õppekeskkond, 
• koolitajad, 
• täienduskoolituse olulistest tingimustest 

teavitamine
• jne



Teabe avalikustamine veebilehel 
o õppekorralduse alused,
o õppekavad,
o täiskasvanute koolitajate nimed koos nende kompetentsust 

tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse 
kirjeldusega, 

o täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise 
alused,

o loakohustusega täienduskoolituse läbiviimiseks antud 
tegevusloa andmed. 

Täienduskoolitusasutuse pidaja ei pea avalikustama või tutvumiseks 
kättesaadavaks tegema õppekavasid ja nendega seotud täiskasvanute 
koolitajate andmeid, kui õppekava on lepingu alusel välja töötatud 
üksnes lepingus määratletud isikute koolitamiseks.



Kust saada abi?

● Tehnilistes küsimustes kasutajatugi

● EHIS kasutajatugi

● Sisuküsimustes HTM välishindamisosakond



Järelevalve

● Tegevusloa alusel tegutsev koolitaja

– täiskasvanute koolituse seadus

– vastav eriseadus

● Majandustegevusteate esitanud koolitaja

– täiskasvanute koolituse seadus

● Teised

– korrakaitseseadus



Järelevalve

● Algatab haldusorgan

● Eesmärgiks kontrollida, kas koolitaja 
tegevus vastab õigusaktidele

● Ettekirjutuste täitmine kohustuslik



Õppija õigus õppepuhkusele 

o Töötajale ja ametnikule taotluse ning õppeasutuse teatise 
alusel 

o kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul tasemeõppes 
või täienduskoolitusasutuse pidaja läbiviidavas 
täienduskoolituses osalemiseks 

o keskmine kalendripäevapõhine õppepuhkusetasu 20 
kalendripäeva eest tasemeõppes ja tööalase 
enesetäiendamise eesmärgil täienduskoolituses osalemiseks 

o tasemeõppe lõpetamiseks täiendavalt 15 kalendripäeva 
(töötasu alammäära alusel arvutatud õppepuhkusetasu)



Õppija õigus õppepuhkusele 

o Tööandja huvidest lähtuval koolitusel osalemine on 
tööülesannete täitmine.

o Puhkuste ajakavasse märkimata õppepuhkuse 
kasutamisest teatab töötaja tööandjale kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt neliteist 
kalendripäeva ette.

o Õppepuhkuse taotluses määrab töötaja, kas ta soovib võtta 
õppepuhkust õppes osalemiseks või tasemeõppe 
lõpetamiseks.



Kust leida infot? 
www.hm.ee



Kust leida infot?
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