
2017. AASTA TEGEVUSNÄITAJATE ANDMED TÄIENDUSKOOLITUSES 

2017. aastal koguti esmakordselt täienduskoolitust pakkuvate asutuste kohta statistilisi 

tegevusnäitajaid 2016. a kohta. 2018. aastal koguti andmeid juba teistkordselt. Kuid erinevus 

seisnes selles, et nüüd esitasid täienduskoolitusasutused andmed kogu 2017. aasta kohta. 

Andmete esitamise kohustus, asutused arvudes 

 Andmete esitamise kohustus oli 952 Eesti Hariduse Infosüsteemi registreeritud asutusel.  

 Tegevusnäitajad pidid esitama kõik täienduskoolitusasutused, kellel oli seisuga 

31.12.2017 esitatud majandustegevusteade või kehtiv tegevusluba 

mootorsõidukijuhtide koolitamiseks, eesti keele tasemeõppe võimaldamiseks, 

turvatöötajate väljaõppeks või vedurijuhtide koolitamiseks.  

 952 asutuse hulka kuulusid nii erafirmad, ülikoolid, kutseõppeasutused, 

üldhariduskoolid kui ka sellised munitsipaalasutused, kelle põhitegevusalaks ei ole 

olnud koolituste pakkumine. 

Tegevusnäitajate esitamisel on kaks eesmärki. Peamine eesmärk on teada saada, kas asutus 

jätkuvalt tegutseb. Teine eesmärk on ülevaate saamine täienduskoolitusasutustes läbiviidavate 

koolituste tegevusvaldkondadest, väljaantud tunnistuste ja kursuste mahtudest, samuti õppijate 

arvudest. Kui esmakordsel tegevusnäitajate kogumise aastal esitas näitajad 727 asutust ehk 

koguarvust 90,4%, siis nüüd oldi näitajate esitamisest teadlikumad ning andmed eelmise 

kalendriaasta kohta edastas 92,9% asutustest. Kõik asutused, kes andmed esitamata jätsid, olid 

kunagi edastanud Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate. Seega võib järeldada, et 

alla kümne protsendi asutustest ei ole põhjalikult läbi kaalunud majandustegevusteate esitamist, 

mis sellega kaasneb ja kas see üldse vajalik on. Majandustegevusteate esitamine 

täienduskoolituste kohta on tehnilisest lihtne ja seega kipuvad asutused ka 

majandustegevusteateid kergekäeliselt ehk n-ö igaks juhuks esitama. Tihti esitaja ei mõtlegi 

selle peale, et majandustegevusteate esitamisega kaasnevad täiskasvanute koolituse seadusest 

tulenevad kohustused avaldada asutuse veebilehel koolitusalast teavet ja esitada kord aastas 

ministeeriumile ülevaade oma tegevuse kohta. Tegevusloa taotlemine on keerulisem protsess 

ja põhjuseta seda koolitusasutused ette võtma ei hakka. Seepärast suhtuvad tegevusloaga 

koolitusasutused tegevusnäitajate esitamisse kohusetundlikumalt, sest õigusaktidest tulenevalt 

võib tegevusloaga asutuselt tegevusnäitajate esitamata jätmisel loa ära võtta. 

 

 Täienduskoolituse tegevusnäitajad esitas 904 asutust.  

 48 asutust loobusid tegevusnäitajate esitamisest. Neist osad olid tegevuse lõpetanud, 

kuid oli ka neid, kes tõdesid, et koolituste pakkumine on olnud idee. Tuleb ka tõdeda, 

et osad koolitusasutused pole majandustegevusteate olemasolu vajadusest aru saanud. 
Neil on olnud arusaam, et majandustegevusteate esitamine on koolituse korraldajale 

kohustuslik. 

Võrreldes eelmise tegevusnäitajate kogumise aastaga erines seekordne andmete esitamine kahel 

viisil. Esiteks esitasid asutused tegevusnäitajate andmed tervikaasta kohta. Teiseks muudeti 

01.01.2017 täienduskoolituse õppekavarühmade loetelu ja see tõi kaasa olukorra, kus osadel 

koolitusasutusetel võisid olla majandustegevusteadetes 2017. aasta alguses kehtivuse kaotanud 

õppekavarühmad, sest neid ei jõutud kiiresti ära muuta. Tegevusnäitajate kogumisel esitati 

andmed peamiselt uue täienduskoolituse õppekavarühmade klassifikaatori järgi, kuid mõned 

üksikud asutused lisasid näitajad kehtivuse kaotanud õppekavarühmadesse.  

 

 



Õppijad, väljastatud tunnistused ja kursused arvudes 

 2017. aastal osales majandustegevusteate või tegevusloaga koolitusasutuste kursustel 

373 034 inimest.  

 Tunnistus väljastati 217 721 õppijale ehk 58,3%-le. Ülejäänud osalejad võisid 

lõpetamisel saada tõendi, kuid on ka võimalik, et nad ei jõudnud kursuse lõpetamiseni. 

2016. aastal väljastati tunnistus 63% koolituse läbinutest. Seega 2017. aastal, kui esitati 

tervikaasta kohta näitajaid, oli vähem neid alustanuid, kes said lõpetamisel tunnistused. 

 Eelmisel kalendriaastal korraldasid täienduskoolitusasutuse pidajad kokku 73 884 

kursust. Kui kõrvutada kursuste arvu õppijate arvuga, siis saab arvutades teada, et 

keskmiselt osales ühel kursusel viis õppijat, kuid selline matemaatiline tehe ei anna 

õiget pilti, sest tegelikkuses on pakutud nii individuaalõpet kui ka kursusi 

mitmekümnele inimesele korraga. 

Erineva mahuga kursused 

 

 Kõige enam korraldati kuni 8 akadeemilist tundi kestvaid koolitusi. Kokku oli neid 27 

269 ehk kursuste osakaalust 36,9%.  

 Järgnesid kursused mahuga 27-80 akadeemilist tundi (18 671) ehk 25,3% koolitustest.  

 9-26 akadeemilist tundi kestvaid koolitusi oli kokku 16 210 ehk kursuste osakaalust 

21,9%. 

 Vähem kursusi korraldati mahus 81-240 akadeemilist tundi ehk koguarvust 10%.  

 Üle 240 akadeemilise tunni kestvaid kursusi oli kõigest 4381 ehk koguarvust 5,9%. 

 

Kui vaadata koolitusasutusi tüübiti, siis kõrgkoolid (ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid) pakuvad 

pikema kestvusega täienduskoolituse kursusi. Kõige rohkem oli kursusi 2017. aastal mahuga 

27-80 akadeemilist tundi ehk koguarvust 30,3 % ning mahus 81-240 akadeemilist tundi 

(28,2%).  

 

Kutseõppeasutuste poolt pakutud koolitustel osales 2017. aastal 22 653 õppijat. Välja anti 19 

839 tunnistust ja korraldati 2138 kursust. Kõige enam pakuti koolitusi mahuga 27-80 

akadeemilist tundi (1633 kursust). 

 

Täienduskoolitustel õppijatest osales 21,6% kõrgkoolide poolt korraldatud kursustel. 

Kutseõppeasutuste poolt korraldatud kursustel oli 6% osalejatest. Kuid kõige enam oli osalejaid 

eraasutuste koolitustel ja nende asutuste koolitustel, kelle põhitegevuseks ei ole olnud 

koolitamine – 72,4%. 

Suurimad koolitusasutused õppijate arvu põhjal 

 

Õppijate arvu ja läbiviidud kursuste poolest olid kõige suuremad koolitusasutused taas 

kõrgkoolid nagu varaemalgi aastal: 

1. Tartu Ülikool – õppijaid 34 914 (kursusi 1187). 

2. Tallinna Tehnikaülikool – õppijaid 15 478 (kursusi 2215). 

3. Tallinna Ülikool – õppijaid 12 500 (kursusi 732). 

4. Sisekaitseakadeemia – õppijaid 8084 (kursusi 497). 

5. Eesti Maaülikool – õppijaid 2452 (kursusi 140). 

6. Eesti Kunstiakadeemia  – õppijaid 2452 (kursusi 130). 

Kutseõppeasutustest olid suurimad koolituste pakkujad: 



1. Tartu Kutsehariduskeskus – õppijaid 3625 (kursusi 373). 

2. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus – õppijaid 3091 (kursusi 238). 

3. Pärnumaa Kutsehariduskeskus – õppijaid 2064 (kursusi 205). 

Esikolmikus olid samad koolid, kes eelnevalgi aastal, kuid omavahel vahetasid kohad esimene 

ja teine. 

Täienduskoolitusasutustest olid õppijate poolest suurimad koolituste pakkujad: 

1. Eesti Punane Rist  – õppijaid 7771 (kursusi 491). 

2. Juunika Koolitus – õppijaid 6945. 

3. Kustutaja OÜ – õppijaid 6897 (kursusi 312). 

4. Tervise Arengu Instituut – õppijaid 5376 (kursusi 276). 

5. Tartu Rahvaülikool  – õppijaid 5326 (kursusi 670). 

6. Insafety OÜ - õppijaid 4100 (kursusi 258). 

7. Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus – õppijaid 4085 (86 kursust). 

8. Innovatsioonikeskus – õppijaid 3990 (kursusi 225). 

9. Greenclean Koolitus  – õppijaid 3408 (kursusi 3372). 

10. Koiv Invest OÜ – õppijaid 3300 (kursusi 100). 

11. E-Katedraal Koolituskeskus OÜ  – õppijaid 3167 (kursusi 401). 

12. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda  – õppijaid 3050 (kursusi 102). 

 

Õppekavarühmad 

Õppekavarühmadest olid populaarsemad: 

1. isikuareng (ajajuhtimine, avalik esinemine, koostöö, käitumisoskuste arendamine, 

tööotsimiskursused, argumenteerimine ja esinemine, avalik esinemine, enesehinnangu 

arendamine, suhtlusoskused, vaimsete võimete arendamine jne), kus osales 24 263 

inimest; 

2. juhtimine ja haldus (büroojuhtimine, ettevõtlus ettevõtluse algkursused, 

hariduskorraldus, juhtimisteadus, organisatsiooniteooria ja –käitumine, 

personalijuhtimine, personalitöö jne), kus osales 23 216 õppijat; 

3. töötervishoid ja –kaitse (töökaitse, tööohutus, ergonoomika, stressijuhtimine, tervishoid 

ja ohutus töökohal, töötervishoid ja -hügieen), kus osales 21 892 inimest; 

4. keeleõpe (võõrkeeled, foneetika, kirjalik tõlge, viipekeel jne), kus alustas õppimist 18 

366 inimest; 

5. arvutikasutus (arvutikasutus, Internetikasutus, andmetöötlustarkvara kasutamine, 

tekstitöötlustarkvara kasutamine jne), kus osales 11 477 inimest; 

6. majandusarvestus ja maksundus (raamatupidamine, auditeerimine, majandusarvestus, 

maksuarvestus, maksuhaldus jne), kus õppis 10 686 inimest; 

7. psühholoogia õppekavarühmas (kognitiivne psühholoogia, psühhoanalüüs, 

psühhoteraapia) oli õppijaid 9944; 

8. kasvatusteadus (didaktika, hariduse kvaliteedi hindamine ja haridusuuringud, õppe 

kavandamine, haridustulemuste testimine ja mõõtmine), kus osales 9353 õppijat; 

9. aineõpetajate koolitus (erinevate õppeainete koolitus, koolitaja koolitus, sõiduõpetaja 

koolitus jne), kus õppis 9282 õppijat; 

10. vara- ja isikukaitse (tuletõrje, tollindus, korrakaitse, turvatöötajate õpe, konstaabliõpe, 

vanglaametniku õpe), kus õppis 8692 inimest; 

11. meditsiin (perearstiõpe, üldmeditsiin, kirurgia jne), kus õppis 8429 inimest; 



12. transporditeenused (sõidukijuhtimine, raudteeside, pardameeskonna õpe, lennuki 

juhtimine, laevandus, lennuohutus jne), kus osales 7477 inimest; 

13. koolieelikute õpetajate koolitustel osales 7014 inimest; 

14. sotsiaaltöö ja nõustamine (karjäärinõustamine, kriisiabi, kriminaalhooldus, pere- 

abielunõustamine, sotsiaaltöö, vägivald ja väärkohtlemine jne), kus osales 6136 inimest; 

15. juuksuritöö ja iluteenindus (juuksuritöö, maniküür, pediküür, kosmetoloogia, 

jumestamine), kus osales 5089 inimest; 

16. ehitus ja tsiviilrajatised (ehitus, krohvimine, müürsepa- ja plaatimistöö, puusepa- ja 

tisleritöö jne), kus osales 4425 inimest; 

17. muusika ja esituskunstide õppekavarühmas (dirigeerimine, draama, muusikaajalugu, 

koreograafia, näitlemine ja lavastamine, tsirkus, tegevuskunst, ballett, filmi- ja 

teatriajalugu jne) osales 3049 õppijat; 

18. turunduse ja reklaami õppekavarühmas (müük, reklaam, tarbijakäitumine, turundus, 

turu-uuringud jne) osales 2532 õppijat. 

 

Õppekavarühmad, kus vähem koolitusi korraldati 

 

Ühtegi koolitust ei korraldatud biokeemia õppekavarühmas. Vähem koolitati ka hambaravi (41 

õppijat), kaevandamise ja rikastamise (63 õppijat), kalanduse (66 õppijat), farmaatsia (93 

õppijat ), ajakirjanduse (128 õppijat) ning statistika (138 õppijat) õppekavarühmades. 

 

 

KOKKUVÕTE 

 Tegevusnäitajad esitas 904 asutust ehk koguarvust 92,9%. 

 Eelmisel kalendriaastal korraldasid täienduskoolitusasutused kokku 73 884 kursust. 

 Kõige enam pakuti kuni 8 akadeemilist tundi kestvaid koolitusi, kokku oli neid 27 269 

ehk kursuste osakaalust 36,9%.  

 Erineva pikkkusega täienduskoolituse kursustel oli õppijaid kokku 373 034.  

 Tunnistus väljastati 58,3% koolituse läbinutest. 

 Kõige enam osaleti erakoolitusasutuste ja muude asutuste kursustel, kelle jaoks ei ole 

koolituste korraldamine põhitegevus - 72,4%. 

 Populaarsed õppekavarühmad olid järgmised: isikuareng, juhtimine ja haldus, 

töötervishoid ja –kaitse, keeleõpe. 

 Kõige vähem koolitati inimesi järgmistes koolitusvaldkondades: biokeemia, hambaravi, 

kaevandamine ja rikastamine. 


