TÄISKASVANUHARIDUSE ARENGUKAVA 2009 – 2013
RAKENDUSPLAAN 2012 – 2013

EESMÄRK 1.
TÖÖTURU OLUKORRA JA MAJANDUSSITUATSIOONI PARANDAMISELE KAASAAITAMINE TÄISKASVANUTE KOOLITUSE KAUDU

Indikaator
Koolitusel osalenute osakaal töötutest
koolitusteenust saanud töötute arv
Registreeritud töötute koguarv

Indikaator
Karjäärinõustamisteenust saanud töötute
osakaal
Karjäärinõustamisteenust saanud töötute
arv
Registreeritud töötute koguarv

2008
Lähtetase
9,5%
6552
55863

2009
Eesmärk
10,0%

2010
Tegelik
12,7%
17 319
136112

Eesmärk
15,0%

2008
Lähtetase

Eesmärk

Tegelik

Eesmärk

Tegelik

17%

18,0%

17,6%

18,0%

12,2%

12046
55863

2009

Tegelik
10,1%
15 770
155927
2010

23916
136112

19018
155927

2011 9 kuud
Eesmärk
Tegelik
15,0%
21721

2012
Eesmärk
15,0%

2013
Eesmärk
20,0%

2011 9 kuud
Eesmärk
Tegelik

2012
Eesmärk

2013
Eesmärk

18,0%

18,0%

18,0%
13883
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Meede 1.1. Tööturukoolituse teenuse tõhustamine ja töötutele
suunatud koolitusvõimaluste mitmekesistamine

Tegevused

Meede 1.2. Koolituste
pakkumine töö kaotamise
ohus või alahõivatud
inimestele

Tegevused

Alategevused

Vastutav ministeerium

Vastutav asutus

Tööturukoolituse teenuse edasiarendamine.

SoM

Töötukassa

Koolituskaartide süsteemi rakendamine

SoM

Töötukassa

Tööturukoolituse pakkumine koolitust vajavatele töötutele –
jätkuv tegevus.

SoM

Töötukassa

1.1.3. Uusi töökohti loovatele ettevõtetele suunatud
tööjõu ümberõppe koolituste pakkumine
Meetme rakendamine – jätkuv tegevus..

MKM, SoM, HTM

EAS, Töötukassa

1.1.4. Tasemeõppes õppivatele töötutele
sotsiaalsete tagatiste võimaldamine

SoM, HTM

Töötukassa

Vastutav ministeerium

Vastutav asutus

1.1.1. Tööturukoolituse korraldamise
paindlikumaks muutmine

1.1.2. Töötutele tervikliku väljaõppe võimaldamine

Õppetoetuste süsteemi täiustamine
Alategevused

1.2.1. Luuakse laiemad võimalused
koondamisohus või töö kaotamise ohus inimestele
koolitusel osalemiseks

Tööandjate teavitamine õppepuhkuse andmise
regulatsioonidest – jätkuv tegevus

SoM

Tööalase koolituse RKT alusel koolituste läbiviimine – jätkuv
tegevus

HTM
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1.2.2. Tööjõu kvaliteedi tõstmiseks tasemeõppes
osalemise soodustamine

Tasemekoolituses paindlike õppimisvõimaluste pakkumine
varem katkestanud või haridustaset tõsta soovivatele
inimestele, sisseastujate koolitamine, tugisüsteemide ja
VÕTA rakendamine, paindliku õppe pakkumine – jätkuv
tegevus

HTM

Sihipärane teavitamine õppimisvõimalustest – jätkuv tegevus HTM
Tööalase koolituse RKT alusel kursuste pakkumine
kutseõppeasutustes – jätkuv tegevus.
1.2.3. Tööalase koolituse pakkumine
kvalifikatsiooni tõstmist vajavatele inimestele

Tööalase koolituse RKT seadustamine kõrgkoolide jaoks.jätkuv tegevus.

ÕA

ETKA Andras, INNOVE

HMT

HTM

Meede 1.3. Täiskasvanutele
pakutavate koolituste asjakohasuse
tagamine

Tööalase koolituse RKT alusel kursuste pakkumine
kõrgkoolides

Tegevused

1.3.1. Ministeeriumidevahelise koostöö
parandamine täiskasvanud elanikkonnale
õppimisvõimaluste loomisel ja pakkumisel

1.3.2. Karjääriteenuste pakkumise laiendamine
lisaks töötutele ka töötavatele inimestele

Alategevused

Vastutav ministeerium

Info liikumise parandamine; erinevate ministeeriumite
kaasamine koolituslubade menetlemise protsessis
dubleerimiste vältimiseks ja koolituste kvaliteedi tagamiseks;
–jätkuv tegevus.

HTM, Riigikantselei

Karjääriteenuste pakkumise mahu suurendamine töötutele
ning sihtrühma laiendamine töötavatele inimestele – jätkuv
tegevus.

Vastutav asutus

SoM
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EESMÄRK 2.
HARIDUSSÜSTEEMI AVATUMAKS MUUTMINE TÄISKASVANUD ÕPPIJATELE TASEMEÕPPE PAKKUMISEL
Indikaator

Meede 2.1. Üldhariduslikule
õppele ligipääsu suurendamine

Õppijate arv üldhariduse õhtuses, kaug- ja
eksternõppes
sh õppijate arv põhihariduse tasemel
25-aastaste ja vanemate õppijate osakaal
kutsehariduses
25-aastaste ja vanemate õppijate arv
kutsehariduses
30-aastaste ja vanemate üliõpilaste osakaal
kõrghariduse I ja II taseme õppes
30-aastaste ja vanemate üliõpilaste arv
kõrghariduse I ja II taseme õppes

2008
Lähtetase

2009

2010

2011

Eesmärk

Tegelik

Eesmärk

Tegelik

Eesmärk

6 962
1 280

7106
1352

7 839
1 468

7250
1424

7491
1160

7394

15,7%

15,3%

17,0%

4 281

4 348

4767

19,4%

18,8%

18,8%

12 824

12 482

12455

Tegelik

2012
Eesmärk

2013
Eesmärk

7538

7682
1 640
29,5%

24,0%

Tegevused

Alategevused

Vastutav ministeerium

Vastutav asutus

2.1.1. Täiskasvanutele suunatud õppe paindlikumaks
muutmine põhihariduse ning üldkeskhariduse
omandamiseks

Paindlike õppimisvõimaluste pakkumine põhi- ja
üldkeskhariduse omandamiseks – jätkuv tegevus.

HTM

ÕA

HTM

ÕA

2.1.2. Tugiteenuste pakkumine õppimise jooksul

Õppeasutustes tagatakse õppijatele tugiteenuste (nt
sotsiaalpedagoogi, karjääriteenuste jmt) parem
kättesaadavus – jätkuv tegevus.
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Meede 2.2. Kutseharidusele ja
kõrgharidusele ligipääsu suurendamine

2.1.3. Täiskasvanutele põhi- ja üldkeskhariduse
omandamise võimaluste tagamine kõikides maakondades

Koostöö KOV-dega, teavitamine sihtgrupi vajadustest,
õppimisvõimaluste tagamine – jätkuv tegevus

HTM, KOV

KOV-d, ÕA

2.1.4. Lihtsustatakse riigieksamite korduvalt sooritamise
korda

Õigusaktide täiendamine – jätkuv tegevus

2.1.5. Tagatakse õppija õigus alustada õpinguid
täiskasvanute gümnaasiumis õppijale vajalikust klassist
alates

Koolide teavitamine madalamate klasside avamise
vajalikkusest – jätkuv tegevus

HTM

2.1.6. Kutseõppeasutuste lõpetanutele üldharidusliku lisaaasta võimaldamine

Vastava õppevormi pakkumise jätkamine – jätkuv
tegevus

HTM

ÕA

Sihtgrupi teavitamise parandamine – jätkuv tegevus

HTM

ETKA Andras, ÕA, INNOVE

2.1.7. Täiskasvanutele luuakse võimalused üksikainete
kaupa täiendada teadmisi üldhariduslikes ainetes

Sihtgrupi teavitamise parandamine – jätkuv tegevus

HTM

ETKA Andras, ÕA

Tegevused

Alategevused

Vastutav ministeerium

Vastutav asutus

2.2.1. Kutse- ja kõrghariduse tasemekoolituses õppimise
atraktiivsemaks muutmine koolituse kvaliteedi tõstmise
kaudu

ESF programmi „Primus“ kaudu õppe kvaliteedi
tõstmise – jätkuv tegevus

HTM

SA Archimedes

HTM

REKK

ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine“
kaudu õppe kvaliteedi tõstmine – jätkuv tegevus
2.2.2. Kutse- ja kõrghariduse tasemeõppe paindlikumaks
muutmine

HTM

Jätkutegevuste kavandamine ESF programmide
„KUTSE“ ja „TULE“ tulemuste põhjal

HTM

Sihtgrupi teavitamine – jätkuv tegevus

HTM

ÕA, ETKA Andras
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Õppeasutusepoolsete tugiteenuste parandamine,
sihtgrupile sobilike õppevormide ja –viiside
rakendamine – jätkuv tegevus

ESF programmide „KUTSE“ ja „TULE“ rakendamine
2.2.3. Kutse- ja kõrgharidusõpingute katkestanute
tagasitoomine ning 30+ ja 40+ üldharidusliku
ettevalmistusega inimeste toomine kutse- ja kõrghariduse
tasemeõppesse

2.2.4. Õppelaenu taotlemise reeglite ümberkujundamine
vähendamaks õppijate sundvalikuid õppevormi osas

2.2.5. Töötavate täiskasvanute õpingute ja töö ühildamise
toetamine

HTM

ÕA

HTM

HTM, ÕA

Kutsehariduses spetsiaalne tasemekoolituse RKT
HTM
täiskasvanutele – jätkuv tegevus

ÕA

Sihipärane teavitamine, et tõsta inimeste teadlikkust
õppimisvõimalustest – jätkuv tegevus

HTM

ÕA

Tugisüsteemide ja VÕTA rakendamine– jätkuv tegevus HTM

ÕA

Õigusaktide täiendamine – jätkuv tegevus

HTM

Parandatakse teavitust õppepuhkuse võtmise
võimaluste kohta – jätkuv tegevus

HTM
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EESMÄRK 3.
MITTEFORMAALSE ÕPPE VÕIMALDAMINE TÄISKASVANUTE KONKURENTSIVÕIME TÕSTMISEKS NING LOOVUSE, ANNETE, INITSIATIIVI JA SOTSIAALSE
VASTUTUSTUNDE ARENDAMISEKS
Indikaator

Meede 3.1. Mitteformaalse
(tööalase ja
vabaharidusliku) koolituse
pakkumine

Kutseõppeasutustes täiskasvanute
koolituses osalenute arv
sh kutseõppeasutustes tööalase koolituse
RKT kohtadel õppijate arv
ESF programmis „Täiskasvanute koolitus
vabahariduslikes koolituskeskustes“
partnerina osalevate vabahariduslike
koolituskeskuste õppijate üldarv
sh tasuta võtmepädevuste ja tööalase
koolituse kursustel osalenute arv1

1

2008
Lähtetase

Eesmärk

Tegelik

Eesmärk

Tegelik

26 809

29 500

25 387

32 000

25 048

34 500

12 687

13 500

11 298

12 000

11 774

12 000

28 539

29 966

26 995

31 464

30 361

4 557

10 000

9597

10 000

8926

Tegevused
3.1.1. Tööalase koolituse finantseerimine
kutseõppeasutustes ja kutseõpet pakkuvates
rakenduskõrgkoolides

2009

2010

2011 6 kuud
Eesmärk
Tegelik

2012
Eesmärk

2013
Eesmärk

37000

39000

10000

10000

33 037

34689

36424

10 500

10500

--

5502

Alategevused

Vastutav ministeerium

ESF programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja
arendustegevused“ elluviimine – jätkuv tegevus

HTM

Õigusaktide täiendamine– jätkuv tegevus e

HTM

Vastutav asutus

3.1.2. Tööalase koolituse riikliku koolitustellimuse
laiendamine kõrgkoolidele

EVHL
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3.1.3. Tööalase ja elukestva õppe võtmepädevuste
koolituste finantseerimine vabahariduslikes
koolituskeskustes

ESF programmi „Täiskasvanute koolitus
vabahariduslikes koolituskeskustes“ elluviimine – jätkuv HTM
tegevus

3.1.4. Täiskasvanud elanikkonna õppimisoskuse (elukestva
Õppimisoskust toetava metoodika täiustamine ja
õppe võtmepädevuse) parandamine
kursuste pakkumine – jätkuv tegevus

EVHL

HTM

EVHL, SA Archimedes

EESMÄRK 4.
KOOLITUSE KVALITEEDI JA PAINDLIKKUSE TAGAMINE, TEADLIKKUSE TÕSTMINE
Indikaator
Uuendatud kompetentsipõhiste
kutsestandardite osakaal kehtivatest
kutsestandarditest
EHISe täiskasvanute koolituse
alamregistriga liitunud õppeasutuste arv
ESF ja RE rahastatud koolitajate koolituse
läbinute arv perioodi jooksul
Täiskasvanuhariduse programmides
erinevatel teavitusüritustel toimunud
otsekontaktide arv 2

2

2008
Lähtetase

Eesmärk

2009
Tegelik

Eesmärk

2010
Tegelik

8%

--

5,4%

33%

14,8%

17,4%

100%

50

0

0

150

680

876

770

0
196
16 000

475
16 000

23400

16 000

22300

2011 6 kuud
Eesmärk
Tegelik

16 000

12400

2012
Eesmärk

16 000

2013
Eesmärk

16 000

EVHL
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Meede 4.1. Koolituspakkumise ja koolituste sisu
vastavusse viimine tööturu ja sihtgrupi
vajadustega
Meede 4.2. Koolituse kvaliteedi tagamine

Tegevused

Alategevused

4.1.1. Oskuspõhiste (kompetentsipõhiste)
tööjõuprognooside kontseptsiooni ja metoodika
väljatöötamine

Uuringute ja analüüside tulemuste põhjal kontseptsiooni
HTM
ja metoodika väljatöötamiseks ettepanekute tegemine
Programmi „Kutsete süsteemi arendamine“
vastavasisuliste tegevuste elluviimine – jätkuv tegevus

Vastutav ministeerium

Vastutav asutus

HTM

Kutsekoda

4.1.2. Täiskasvanute tööalase koolituse õppekavade
koostamise aluseks vajalike kutsestandardi moodulite ja
osakutse standardite väljatöötamine

Programmi „Kutsete süsteemi arendamine“ elluviimine –
jätkuv tegevus
HTM

Kutsekoda

4.1.3. Täiskasvanute tööalase koolituse riikliku
koolitustellimuse koostamise metoodika väljaarendamine

Metoodika edasiarendamine – jätkuv tegevus

4.2.1. Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) täiskasvanute
koolituse alamregistri loomine ja kasutusele võtmine

HTM

Täienduskoolituse alamregistri täiustamine ja
kasutusele võtmine – jätkuv tegevus

HTM

Õigusaktide täiendamine– jätkuv tegevus

HTM

Täienduskoolituse info kogumine – jätkuv tegevus

HTM

Töögrupi töö jätkamine, analüüsi läbiviimine ja
ettepanekute väljatöötamine – jätkuv tegevus

HTM

ÕA

4.2.2. Täiskasvanute mitteformaalset koolitust pakkuvate
erakoolitusasutuste tegevuse kvaliteedi tagamine
ESF programmi „Täiskasvanute koolitus
vabahariduslikes koolituskeskustes“ raames läbi viidud HTM
koolituste ja uuringute tulemuste analüüs

EVHL
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4.2.3. Mitteformaalse koolituse õppekavade arendus
kõrgkoolides, kutseõppeasutustes ja riiklikku rahastust
saavates vabahariduslikes koolituskeskustes

Juhendmaterjalide väljatöötamine, kohandamine;
õppekavade arendus. – jätkuv tegevus

4.2.4. Ühtsete nõuete kehtestamine täiskasvanute
mitteformaalse õppe lõpudokumentidele

Õigusaktide täiendamine– jätkuv tegevus

4.2.5. Täiskasvanute koolitaja/andragoogi kutsestandardi
täiendamine

Meede 4.3. Varasemate õpingute ja
töökogemuse
arvestamine (VÕTA)

4.2.6. Koolitajate koolituse läbiviimise finantseerimine

8-astmelise kutsesüsteemiga vastavusse viidud
andragoogi kutsestandardi rakendamine
ESF programmide „Täiskasvanute tööalane koolitus ja
arendustegevused“, „Täiskasvanute koolitus
vabahariduslikes koolituskeskustes“ ja
„Täiskasvanuhariduse populariseerimine“ elluviimine –
jätkuv tegevus

4.2.7. Soodustatakse ja arendatakse koostööd
tasemeõppeasutuste täiendus- ja ümberõpet pakkuvate
struktuuriüksuste vahel

Koostööseminaride korraldamine ja teiste koostööd
soodustavate vormide rakendamine – jätkuv tegevus

4.3.1. Töötatakse välja ja hakatakse rakendama VÕTA
põhimõtteid täiskasvanute üldharidusõpingutes

VÕTA põhimõtete rakendamine õppekava täitmisel
täiskasvanud õppija puhul

4.3.2. Seadustatakse VÕTA reeglid kutseõppeasutuste
jaoks, laiendatakse VÕTA rakendamist.

HTM

ÕA

HTM

HTM

ETKA Andras

HTM

EVHL, ETKA Andras

HTM

ÕA

VÕTA printsiipidega on täiendatud KÕSi ja KHSi –
jätkuv tegevus

HTM

Tugi- ja nõustamisteenuste loomine ning
kutseõppeasutuste töötajate koolitus VÕTA
rakendamiseks– jätkuv tegevus

HTM

REKK

VÕTA rakendamine nii esmasesse kutseõppesse
vastuvõtul kui varem õpingud katkestanute õpingute
jätkamisel ja lõpetamisel – jätkuv tegevus

HTM

ÕA
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4.3.3. Jätkatakse VÕTA rakendamist kõrghariduse taseme
õppeasutustes
4.3.4. Luuakse põhihariduseta inimestele võimalused
keskhariduse omandamiseks ilma põhihariduse taset
lõpetamata (üldhariduses 22+, kutsehariduses 20+)

Meede 4.4. Õppimise vajalikkuse
teadvustamine, teadlikkuse tõstmine
õppimisvõimalustest

4.3.5. Luuakse kõrghariduseta inimestele võimalused
VÕTA kaudu sisseastumiseks kõrghariduse II astmele
4.4.1. Arendatakse täiskasvanute karjääriteenuseid

4.4.2. Koolitusinfo kättesaadavaks tegemine

ESF programmi „PRIMUS“ VÕTA alategevuse
elluviimine – jätkuv tegevus

KÕSi muutmine – jätkuv tegevus

SA Archimedes

HTM

Vastava tegevuse mõju analüüsimine kõrghariduses –
jätkuv tegevus

HTM

ESF programmi „Karjääriteenuste süsteemi
arendamine“ elluviimine – jätkuv tegevus

HTM

SA Innove

Täiskasvanute koolituse alamregistri kasutusele
võtmine EHISes

HTM

ÕA

HTM

EVHL

HTM

ETKA Andras

Vabahariduslike koolituskeskuste kodulehekülgede
arendamine – jätkuv tegevus
4.4.3. Elanikkonnale elukestva õppe olulisuse
teadvustamine, õppimisvõimaluste tutvustamine erinevate
kanalite kaudu

HTM

ESF programmi „Täiskasvanuhariduse
populariseerimine“ elluviimine – jätkuv tegevus
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EESMÄRK 5.
TÄISKASVANUHARIDUSE JUHTIMISE MUUTMINE OSAPOOLI KAASAVAKS JA EFEKTIIVSEKS

Meede 5.1. Täiskasvanuhariduse
jätkusuutliku finantseerimise tagamine

Tegevused

5.1.1. Täiskasvanute tööalase koolituse rahastamise
vastutusalade jaotuses kirjeldatud põhimõtete jätkamine

Alategevused
Tööalase koolituse finantseerimise jätkamine vastavalt
kirjeldatud põhimõtetele – jätkuv tegevus
Põhimõtete raames rahastamisvõimaluste
edasiarendamine, seadustamine ja elluviimine – jätkuv
tegevus

5.1.2. Täiskasvanute tööalase koolituse riikliku
koolitustellimuse rahastamise jätkamine
kutseõppeasutustes, skeemi laiendamine kõrghariduse
tasemele

5.1.3. Täiskasvanute koolituse finantseerimisskeemide
täiendamine

5.1.4. Osakoormusega õppijatele õppelaenu võimaldamine

Vastutav ministeerium

HTM, kaasatud MKM,
SoM
HTM, kaasatud MKM,
SoM

Koolituste finantseerimine kutseõppeasutustes – jätkuv
tegevus

HTM

Õigusaktide täiendamine – jätkuv tegevus

HTM

Koolituste finantseerimine kõrgkoolides

HTM

Nõudluspõhiste rahastamismudelite kontseptsiooni
väljatöötamine ja mõjude analüüsimine

HTM

Õigusaktide täiendamine – jätkuv tegevus

HTM

Õigusaktide täiendamine – jätkuv tegevus

Vastutav asutus

HTM
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Meede 5.2. Täiskasvanuhariduse süsteemi mõjus hindamine

5.2.1. Uuringute ja analüüside läbiviimine

Uuringute ja analüüside tellimine ja/või läbiviimine
töögrupi nõustamisel – jätkuv tegevus

5.2.2. Osalemine rahvusvahelises täiskasvanute pädevuste
Jätkuv tegevus
hindamise programmis PIAAC
5.2.3. Regionaalsete üksuste rolli suurendamine
täiskasvanute elukestva õppe võimaluste loomisel ja
olemasolevatest võimalustest teavitamisel

5.2.4. Euroopa Sotsiaalfondi programmide efektiivse
juhtimise tagamine

5.2.5. Täiskasvanute koolituse seaduse (TÄKS)
uuendamine

Koostöö regionaalsete üksustega, KOVide kaasamine
täiskasvanuharidust puudutavatesse aruteludesse –
jätkuv tegevus
Kolme ESF programmi: Täiskasvanuhariduse
populariseerimine“, „Täiskasvanute koolitus
vabahariduslikes koolituskeskustes“ ja „Täiskasvanute
tööalane koolitus ja arendustegevused“ elluviimine –
jätkuv tegevus

HTM

HTM

HTM

HTM

Täiskasvanute koolituse valdkonna juhtimise ja
vastutuse määratlemine

HTM

Koolitustegevuseks õiguse andmise reguleerimine

HTM

ETKA Andras, EVHL
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Täiskasvanuhariduse arengukava 2012-2013 finantsplaan
Eesmärk/ meede/ tegevus

Arengukava finantsplaan kokku

Kulud (tuh eurodes)

Selgitused kulude sisu kohta

2012

2013

Kokku

22 226

13 678

35 904

7 850

5 078

12 928

EESMÄRK 1. TÖÖTURU OLUKORRA JA MAJANDUSSITUATSIOONI
PARANDAMISELE KAASAAITAMINE TÄISKASVANUTE KOOLITUSE KAUDU
Meede 1.1. Tööturukoolituse teenuse tõhustamine ja töötutele suunatud
koolitusvõimaluste mitmekesistamine
1.1.1 Tööturukoolituse korraldamise paindlikumaks muutmine
1.1.2 Töötutele tervikliku väljaõppe võimaldamine

0
12 928

ESF programmi "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine
2007-2013" eelarves kajastuvad rahalised vahendid (SoM)

1.1.3 Uusi töökohti loovatele ettevõtetele suunatud tööjõu ümberõppe koolituste
pakkumine

0

kulud sisalduvad tegevuse 1.1.2 real

1.1.4 Erinevate tööturutoetuste võimaldamine tasemeõppes õppivatele töötutele

0

rahalised vahendid kajastuvad SoM valitsemiala asutuste
eelarvetes

Meede 1.2 Koolituste pakkumine töö kaotamise ohus või alahõivatud
inimestele

7 850

0

5 078

0

0

1.2.1 Luuakse laiemad võimalused koondamisohus või töö kaotamise ohus
inimestele koolitusel osalemiseks

0

kulud sisalduvad tegevuse 3.1.1. real

1.2.2 Tööjõu kvaliteedi tõstmiseks tasemeõppes osalemise soodustamine

0

kulud sisalduvad kutse- ja kõrghariduse tasemeõppe RKT ning
HTMi eelarvetes ning vastavate valdkondade arengukavade
finantsplaanides
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1.2.3 Tööalase koolituse pakkumine kvalifikatsiooni tõstmist vajavatele inimestele

Meede 1.3. Täiskasvanutele pakutavate koolituste asjakohasuse tagamine

0

392

169

1.3.1 Ministeeriumidevahelise koostöö parandamine täiskasvanud elanikkonnale
õppimisvõimaluste loomisel ja pakkumisel
1.3.2 Karjääriteenuste pakkumise laiendamine lisaks töötutele ka töötavatele
inimestele

kulud sisalduvad tegevuste 3.1.1. ja 3.1.2 real

561
0

tegevuse elluviimine korraldatakse ministeeriumide eelarvetest
teenistujate üldtööaja piires

392

169

561

ESF programmi "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine
2007-2013" eelarves kajastuvad rahalised vahendid (SoM)

5 203

5 304

10 507

Rahalised vahendid on planeeritud üldhariduse valdkonna
arengukavas (KOVde toetusfondi hariduskulud ning seadusandluse
täiendamine HTM eelarvelistest kuludest ja teavitamine).

* Horisontaalsed ministeeriumidevahelised kiirmeetmed praeguse majandusolukorra
leevendamiseks. Rahastamine ja elluviimine seotud Inimressursi Arendamise
Rakenduskava ümberhindamise tulemustega.
EESMÄRK 2. HARIDUSSÜSTEEMI AVATUMAKS MUUTMINE TÄISKASVANUD
ÕPPIJATELE TASEMEÕPPE PAKKUMISEL
Meede 2.1. Üldhariduslikule õppele ligipääsu suurendamine
2.1.1 Täiskasvanutele suunatud õppe paindlikumaks muutmine põhihariduse ning
üldkeskhariduse omandamiseks

0

2.1.2 Tugiteenuste pakkumine õppimise jooksul

0

2.1.3 Täiskasvanutele põhi- ja üldkeskhariduse omandamise võimaluste tagamine
kõikides maakondades

0

2.1.4 Lihtsustatakse riigieksamite korduvalt sooritamise korda

0

2.1.5 Tagatakse õppija õigus alustada õpinguid täiskasvanute gümnaasiumis õppijale
vajalikust klassist alates

0

2.1.6 Kutseõppeasutuste lõpetanutele üldharidusliku lisa-aasta võimaldamine

0

2.1.7 Täiskasvanutele luuakse võimalused üksikainete kaupa täiendada teadmisi

0

15

üldhariduslikes ainetes

Meede 2.2. Kutseharidusele ja kõrgharidusele ligipääsu suurendamine

0

0

0

2.2.1 Kutse- ja kõrghariduse tasemekoolituses õppimise atraktiivsemaks muutmine
koolituse kvaliteedi tõstmise kaudu

0

kulud sisalduvad kutse- ja kõrghariduse valdkondade
arengukavades

2.2.2 Kutse- ja kõrghariduse tasemeõppe paindlikumaks muutmine

0

analüüs sisaldub tegevuse 5.2.1 real, lisaks teavitamine tegevuse
4.4.3 real

2.2.3 Kutse- ja kõrgharidusõpingute katkestanute tagasitoomine ning 30+ ja 40+
vanuses üldharidusliku ettevalmistusega inimeste toomine kutse- ja kõrghariduse
tasemeõppesse

0

kulud sisalduvad kutse- ja kõrghariduse tasemeõppe RKT-s

2.2.4 Õppelaenu taotlemise reeglite ümberkujundamine vähendamaks õppijate
sundvalikuid õppevormi osas

0

tegevuse elluviimine korraldatakse ministeeriumide eelarvetest
teenistujate üldtööaja piires

2.2.5 Töötavate täiskasvanute õpingute ja töö ühildamise toetamine

0

EESMÄRK 3. MITTEFORMAALSE ÕPPE VÕIMALDAMINE TÄISKASVANUTE
KONKURENTSIVÕIME TÕSTMISEKS NING LOOVUSE, ANNETE, INITSIATIIVI JA
SOTSIAALSE VASTUTUSTUNDE ARENDAMISEKS
Meede 3.1. Mitteformaalse (tööalase ja vabaharidusliku) koolituse pakkumine

5 242

75

5 317

3.1.1 Tööalase koolituse finantseerimine kutseõppeasutustes ja kutseõpet
pakkuvates rakenduskõrgkoolides

1 980

0

1 980

2009-2012 ESF programmi "Täiskasvanute tööalane koolitus ja
arendustegevused" (edaspidi HTMi programm) raames
korraldatavad koolituskursused.

3.1.2. Tööalase koolituse riikliku koolitustellimuse laiendamine kõrgkoolidesse

2 876

0

2 876

ESF programmidest planeeritavad kulud.

3.1.3 Tööalase ja elukestva õppe võtmepädevuste koolituse finantseerimine
vabahariduslikes koolituskeskustes

321

321

ESF programmi "Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes
koolituskeskustes" (edaspidi Eesti Vabaharidusliidu ehk VHLi
programm) raames korraldatavad koolituskursused (sh valdkonna
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koolitajate ning ekspertide koolitus)

3.1.4 Täiskasvanud elanikkonna õppimisoskuse (elukestva õppe võtmepädevus)
parandamine

65

75

140

7

0

7

kulud sisalduvad tegevuse 3.1.3 real ning osaliselt tegevuse 4.1.3
real. Summadena on siin real välja toodud: Primuse programmi
üliõpilaste õpioskuste parandamisega seotud kuud.

EESMÄRK 4. KOOLITUSE KVALITEEDI JA PAINDLIKKUSE TAGAMINE,
TEADLIKKUSE TÕSTMINE
Meede 4.1. Koolituspakkumise ja koolituste sisu vastavusse viimine tööturu ja
sihtgrupi vajadusega
4.1.1 Oskuspõhiste (kompetentsipõhiste) tööjõuprognooside kontseptsiooni ja
metoodika väljatöötamine

0

4.1.2 Täiskasvanute tööalase koolituse õppekavade koostamise aluseks vajalike
kutsestandardi moodulite ja osakutsete väljatöötamine

0

4.1.3 Täiskasvanute tööalase koolituse riikliku koolitustellimuse koostamise
metoodika väljaarendamine

7

Meede 4.2. Koolituse kvaliteedi tõstmine

66

4.2.1 Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) täiskasvanute koolituse alamregistri
loomine ja kasutuselevõtmine

7
0

HTMi programmi RKT metoodika analüüsi ja arendamisega seotud
kulud

66
0

4.2.2 Täiskasvanute mitteformaalset koolitust pakkuvate erakoolitusasutuste
tegevuse kvaliteedi tagamine

14

14

HTMi programmi erakoolitusasutuste kvaliteedi arendamisega
seotud kulud + VHLi programmi vabahariduslike koolituskeskuste
töö kvaliteedi hindamise ja võrgustiku arendusega seotud kulud (sh
koolituse uuring, koolitusvajaduse ja uute sihtgruppide
väljaselgitamine, õpikeskkonna arendus)

4.2.3 Mitteformaalse koolituse õppekavade arendus kõrgkoolides,
kutseõppeasutustes ja riiklikku rahastust saavates vabahariduslikes
koolituskeskustes

1

1

HTMi ja VHLi programmide õppekavade arendamisega (sh
vastavate juhendmaterjalide koostamine HTM pr-s) seotud kulud

4.2.4 Ühtsete nõuete kehtestamine täiskasvanute mitteformaalse õppe

0
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lõpudokumentidele
4.2.5 Täiskasvanute koolitaja/andragoogi kutsestandardi täiendamine
4.2.6 Koolitajate koolituse läbiviimise finantseerimine

0
51

4.2.7 Soodustatakse ja arendatakse koostööd tasemeõppeasutuste täiendus- ja
ümberõpet pakkuvate struktuuriüksuste vahel
Meede 4.3. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)

344

293

51

täiskasvanuhariduse valdkonna ESF programmide (HTMi, VHLi ja
Andrase) raames korraldatavad koolitajate ja ekspertide
koolituskursused

0

kulud sisalduvad HTMi eelarves

637

4.3.1 Töötatakse välja ja hakatakse rakendama VÕTA põhimõtteid täiskasvanute
üldharidusõpingutes

0

4.3.2 Seadustatakse VÕTA reeglid kutseõppeasutuste jaoks, laiendatakse VÕTA
rakendamist

0

kulud sisalduvad ESF programmis "Kutsehariduse sisuline
arendamine", eraldi rahaliselt välja tuua on keeruline

637

kulud Primuse programmist

4.3.4 Töötatakse välja VÕTA edasiarendamise kontseptsioon

0

tegevuse elluviimine korraldatakse HTMi eelarvest teenistujate
üldtööaja piires

4.3.5 Luuakse põhihariduseta inimestele võimalused keskhariduse omandamiseks
ilma põhihariduse taset lõpetamata (üldhariduses 22+, kutsehariduses 20+)

0

kulud sisalduvad tasemeõppe RKT-s

4.3.6 Luuakse kõrghariduseta inimestele võimalused VÕTA kaudu sisseastumiseks
kõrghariduse II astmele

0

kulud sisalduvad tasemeõppe RKT-s

4.3.3 Jätkatakse VÕTA rakendamist kõrghariduse taseme õppeasutustes

Meede 4.4. Teadlikkuse tõstmine õppimisvõimalustest, õppimise vajalikkuse
teadvustamine

344

524

293

524

1 048
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4.4.1 Arendatakse täiskasvanute karjääriteenuseid

524

524

1 048

ESF programmi „Karjääriteenuste arendamine“ vahendid, mis on
mõeldud metoodika, koolituse jt arendustegevuste jaoks. Kuna
teenuse arendamisest saavad kasu nii noored kui täiskasvanud, siis
ei ole kulud sihtgruppide lõikes eristatud, näidatud on
kogumaksumus.

4.4.2 Koolitusinfo kättesaadavuse parandamine

0

kulud sisalduvad tegevuse 4.2.1. real.

4.4.3 Elanikkonnale elukestva õppe olulisuse teadvustamine, õppimisvõimaluste
tutvustamine erinevate kanalite kaudu

0

EESMÄRK 5. TÄISKASVANUHARIDUSE JUHTIMISE MUUTMINE OSAPOOLI
KAASAVAKS JA EFEKTIIVSEKS
Meede 5.1. Täiskasvanuhariduse jätkusuutliku finantseerimise tagamine

1 585

2 043

3 628

5.1.1 Täiskasvanute tööalase koolituse rahastamise vastutusalade jaotuses
kirjeldatud põhimõtete jätkamine (v.a punktides 5.1.2 ja 5.1.3 toodud kulud)

0

0

0

Rahalised vahendid MKM valitsemiala eelarve kaudu ("Teadmiste
ja oskuste arengu-programm") - aastas soovitakse keskmiselt
koolitada ca 3 500 inimest ning avatud taotlusvooru raames on
seatud eesmärgiks koolitada ca 650 ettevõtjat aastas. SoMi kulud
kajastuvad teiste punktide juures. MKM-i programmi kogu perioodi
vahendid kajastuvad 2009-2011. MKM-i programmi elluviimine on
toimunud planeeritust kiiremini, 2012.-2013. aastateks esialgselt
kavandatud 9 906 tuh € on kogumahus taotlustega kaetud.

0

kulud sisalduvad tegevuste 3.1.1. ja 3.1.2 ja 3.1.3 ridadel

5.1.2 Täiskasvanute tööalase koolituse riikliku koolitustellimuse rahastamise
jätkamine kutseõppeasutustes, skeemi laiendamine kõrghariduse tasemele,
koolituste rahastamise jätkamine vabahariduslikes koolituskeskustes
5.1.3 Täiskasvanute koolituse finantseerimisskeemide täiendamine

780

1 182

1 962

2012.a planeeritud täiskasvanute tööalase koolituskursuste mahust
1/3, 2013.a planeeritud 1/2

5.1.4 Maksusüsteemi kaudu toetatakse ja soodustatakse täiskasvanute õppimist

805

805

1 610

2008. aastal olid tööalase tasemekoolituse ning vabaharidusliku
koolituskursuste erisoodustusmaksud kokku ca 19 mln kr. 20092013 on riigieelarvesse laekumata jäävateks maksudeks
prognoositud 2/3 2008. a mahust (s.o planeeritavalt seotud
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tööalase tasemekoolitusega)
5.1.5 Võimaldatakse osakoormusega õppijatele õppelaen

Meede 5.2. Täiskasvanuhariduse süsteemi mõjus juhtimine

1 013

5.2.1 Uuringute ja analüüside läbiviimine

55

5.2.2 Osalemine rahvusvahelises täiskasvanute pädevuste hindamise programmis
PIAAC

447

5.2.3 Regionaalsete üksuste rolli suurendamine täiskasvanute elukestva õppe
võimaluste loomisel ja olemasolevatest võimalustest teavitamisel

511

56

56

192

1 205

Rahalised vahendid kajastuvad 2008.a arengukavas planeeritud
kujul.Osakoormusega õppijatele õppelaenu võimaldamist
käsitletakse ühtses paketis teiste õppetoetuste ja õppelaenude
väljatöötamisega ja summad täpsustuvad paketi väljatöötamise
käigus.

55

HTMi programmi uuringute ja analüüside läbiviimisega seotud kulud

639

PIAAC programmiga seotud kulud

511

ESF avatud taotlusvoor

5.2.4 Euroopa Sotsiaalfondi programmide efektiivse juhtimise tagamine

0

tegevuse elluviimine korraldatakse HTMi eelarvest HTMi
teenistujate üldtööaja piires

5.2.6 Uuendatakse Täiskasvanute koolituse seadust (TÄKS)

0

tegevuse elluviimine korraldatakse HTMi eelarvest HTMi
teenistujate üldtööaja piires

192

Täpsustatud 10.01.12.
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Kasutatud lühendid
EHIS – Eesti Hariduse Infosüsteem
ESF – Euroopa Sotsiaalfond
ETKA Andras – Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras
EVHL - Eesti Vabaharidusliit
HTM – Haridus- ja Teadusministeerium
KOV – kohalik omavalitsus
KÕS – kutseõppeasutuse seadus
MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
pa - poolaasta

PGS – põhikooli ja gümnaasiumiseadus
PIAAC – rahvusvaheline täiskasvanute pädevuste hindamise programm
(Programme for International Assesment of adult Competences)
RKT – riiklik koolitustellimus
SoM – Sotsiaalministeerium
TÕN – täiskasvanud õppija nädal
TÄKS – täiskasvanute koolituse seadus
VÕTA – varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine
ÕA – õppeasutused
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