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Uus TäKS (jõustub 1.07.2015)

Täiskasvanute koolitus jaguneb tasemeõppeks ja 
täienduskoolituseks, antud seadus reguleerib 
eelkõige täienduskoolituse pakkumist.

Varem olid mõisted tööalane koolitus ja 
vabahariduslik koolitus, nüüd –
täienduskoolitus.

Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet 
õppekava alusel toimuv eesmärgitatud ja 
organiseeritud õppetegevus. 



Täiskasvanute tasemeõpet reguleerivad 
põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, 
kutseõppeasutuse seadus, 
rakenduskõrgkooli seadus, ülikooliseadus 
ja erakooliseadus.

Täienduskoolituse kohta käivaid sätteid 
erakooliseaduses enam ei ole, juhinduda 
tuleb TäKSist.



Kui varem olid nõuded täienduskoolituse 
pakkujatele sõltuvad nende omandivormist 
või koolitüübist, siis nüüd on nõuded 
kõigile ühesugused. 

Varasem erakooliseadus eeldas eraldi 
täiskasvanute koolitusasutuse 
moodustamist, nüüd eraldi asutust 
moodustada vaja ei ole. 



Olulised uuendused
Vanal kujul koolitusloa taotlemise kohtustust 

edaspidi ei ole. 

NÜÜD:
Majandustegevusteade – vajalik esitada, kui 

koolitaja viib läbi koolitust, millest osavõtja 
soovib õppepuhkust, tulumaksutagastust  
või koolitaja soovib riiklikku rahastust;

Tegevusloa kohtustus – nõue tegevusloaks 
tuleb eriseadusest (nt autojuhikoolitus, eesti 
keele tasemeeksami ettevalmistus);

Või mitte kumbki.



Majandustegevusteate esitamine

Majandustegevusteade esitatakse Eesti 
Hariduse Infosüsteemi (EHIS). 

Õppekavu EHISesse ei esitata, vaid 
määratakse ära, millistes 
õppekavarühmades koolitaja koolitab.

Varasem 120 tunni piir enam ei kehti!



Majandustegevusteate esitamisega kinnitab 
koolitaja, et järgib täiskasvanute 
koolituse seadusest ja täienduskoolituse 
standardist (koostamisel) tulenevaid 
nõudeid ehk teabe avalikustamise ja 
õppetöö korraldamisega seotud nõudeid. 

Kuidas esitada majandustegevusteadet, 
tutvustame ettekandes hiljem täpsemalt. 



Avalikustatav info I (TäKSi
põhjal)

Kool peab veebilehekülge ning teeb õppijale 
või rahastajale kättesaadavaks info 
järgmiste asjade kohta:

Õppekorralduse alused - kuidas koolis õppetöö 
on korraldatud (vastuvõtt, väljaarvamine, 
õppetasu tasumine ja tagastamine jmt)

Kvaliteedi tagamine – kuidas kogutakse 
õppijate tagasisidet, kas kool järgib mõnda 
kvaliteedimudelit, on osaline 
kvaliteedikokkuleppes jmt. 



Avalikustatav info II
(TäKSi põhjal)

Täienduskoolituse õppekavad
Õppekeskkond (sisaldub õppekavas)

Täienduskoolitust läbiviivad koolitajad 
ning nende kvalifikatsioon

EHISes kajastatakse kontaktandmed, 
veebiaadress ja õppekavarühmad, milles 
koolitust läbi viiakse. 

Kui on loakohustusega koolitaja, siis nii 
EHISes kui kodulehel andmed tegevusloa 
ja selle aluseks oleva õppekava kohta. 



Avalikustatav info III
(TäKSi põhjal)

Koolitusasutus teeb iga aasta 31. märtsiks 
EHISe kaudu kättesaadavaks eelmise 
kalendriaasta tegevusnäitajad.

Vastavate tegevusnäitajate loetelu ei ole veel 
kehtestatud. 



Õppekavad, lõputunnistused

TäKS ütleb, et täienduskoolituse 
õppekavad on väljundipõhised. 

Koostamisel on täienduskoolituse standard 
(haridusministri määrus), mis täpsustab 
nõudeid õppekavadele ning 
täienduskoolituses osalemise kohta 
väljastatavatele dokumentidele. 

Selles dokumendis on ka täienduskoolituse 
õppekavarühmade loetelu (ISCED 97 
alusel). 



Õppekava nõuded 
(standardi eelnõu põhjal) 

Õppekavas esitatakse:
– Õppekava nimetus
– Õppekavarühm
– Õpiväljundid
– Õpingute alustamise tingimused (kui on 

vajalik)
– Õpe kogumaht (sh eeldatav iseseisev töö)
– Õppe sisu
– Õppekeskkonna kirjeldus
– Õppematerjalid (kui on ette nähtud)
– Lõpetamise tingimused 
– Koolitaja kvalifikatsiooni või õpi- ja 

töökogemuse kirjeldus



Kui täienduskoolituse eesmärk on 
kutsestandardis või tasemeõppe õppekavas 
sisalduvate kutse-, ameti- või erialaste 
kompetentside omandamine, viidatakse 
õppekavas asjaomasele kutsestandardile ja 
selle kutsetasemele või tasemekoolituse 
õppekavale ja loetletakse asjaomased 
kompetentsid. 

TULUMAKSUSEADUSE eelnõu põhjal on 
tulumaksutagastuse õigus ainult kutsestandardi või 
tasemekoolitusega seostatud õppekavade järgi õppijatel!



Täienduskoolituse läbimise või selles  
osalemise kohta väljastatavad 
dokumendid
Tunnistusele/tõendile kantakse:
Andmed õppija ja koolitusasutuse kohta
Õppekava nimetus
Koolituse aeg ja maht, koolitajate nimed
Tunnistuse või tõendiväljaandmise aeg, koht ja 

number
Õppekava õpiväljundid, kas nende saavutamist hinnati 

või ei ning milline oli tulemus. 

Otsustuskoht: kas eristada tunnistust ja tõendit vastavalt 
õpiväljundite hindamisele ja saavutamisele?



Näiteid õppekavarühmadest

Hulgi- ja jaekaubandus
Turundus- ja reklaam
Juhtimine ja haldus
Meditsiin
Aiandus
Mesindus
Toiduainetöötlus ja –tootmine
Juuksuritöö ja iluteenindus
Kunstid 
Tarbekunst ja oskuskäsitöö
Võõrkeeled
Sekretäri- ja ametnikutöö jne



Kasulikud lingid: 

Täiskasvanute koolituse seadus
www.riigiteataja.ee

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise 
konverentsi materjalid

Õppekava koostamise juhendmaterjal ja 
veebivorm

Õppekavarühmadesse jaotamise juhend
www.hm.ee „täiskasvanuharidus –
koolitajale – materjalid koolitajale“



Jurist aitab:

Mida peaks teadma majandustegevuse 
seadustiku üldosaseadusest ja 
haldusmenetluse seadusest, millele on 
täiskasvanute koolituse seaduses viidatud? 



Täiskasvanuhariduse nõukogu

Nõustab Haridus- ja Teadusministeeriumi 
strateegilise planeerimise, rahastamise ja 
korraldamise küsimustes,  

osaleb valdkonda puudutavate arengukavade 
koostamisel ja nende täitmise jälgimisel,

annab eksperthinnanguid ja vahendab 
nõukogus esindatud organisatsioonide 
seisukohti valdkonna kohta. 



Aitäh!
Terje Haidak
Terje.Haidak@hm.ee


