
Täiskasvanute täienduskoolituse statistika 2019. aastal 

 

 2019. aastal osaleti täiskasvanutele suunatud täienduskoolitustel 400 224 

korral. 

  Täienduskoolitusasutused korraldasid kokku 84 765 kursust.  

 Kõige enam osaleti töötervishoiu ja tööohutuse koolitustel.  
 

Andmete esitamise kohustus  

Täiskasvanute täienduskoolituse majandustegevusteate esitanud või neljas koolitusvaldkonnas 

tegevusluba omaval asutusel on täiskasvanute koolituse seadusest tulenev kohustus 31. märtsiks 

esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile ülevaade oma tegevusest eelmisel kalendriaastal. 

Ülevaade sisaldab arvandmeid täiskasvanute täienduskoolitustel alustanud õppijate, väljaantud 

tunnistuste ning erineva mahuga koolituste kohta.  

Täienduskoolitusasutuste tegevusnäitajate andmed on kogutud 01.10.2020 seisuga Eesti 

hariduse infosüsteemi perioodi 01.01.-31.12.2019 kohta. 

Andmed  

2019. aasta statistikas osales oma andmetega 1093 täienduskoolitusasutust. Aasta varem esitas 

oma andmed 999 asutust ja kaks aastat varem 952, seega kunagi pole nii palju 

täienduskoolitusasutusi oma andmeid esitanud. 

Täienduskoolitusasutuste pidajate hulgas olid ülikoolid, kutseõppeasutused, 

rakenduskõrgkoolid, erakoolitusfirmad, munitsipaalasutused, kes kõrvaltegevusena pakkusid 

koolitusi jne.  

2019. aastal korraldas 1093st täienduskoolitusasutusest koolitusi 920. Erinevatel põhjustel 173 

asutust eelmisel kalendriaastal koolitusi läbi ei viinud, kuid nad soovisid 

täienduskoolitusasutusena jätkata. 

Täienduskoolitusasutuste asukoht 

2019. aasta statistika näitab, et 638 täienduskoolitusasutust paiknes Tallinnas ja Harjumaal, mis 

moodustas kõigist andmeid esitanud täienduskoolitusasutustest 58,4%.  

148 koolitusasutust asus Tartus ja Tartumaal, mis moodustas 13,5% asutustest. 

Osalejad 

Kuigi koolitustel osalejate arv vähenes aasta varasemate näitajatega võrreldes 4,7% ehk 20 119 

osaleja võrra, võib kokkuvõtlikult ütelda, et koolitustel osalemise aktiivsus püsib kõrgel tasemel 

juba mitmendat aastat järjest. Ühel koolitusel osales keskmiselt viis õppijat. See arv ei pruugi 

peegeldada tegelikku olukorda, sest palju pakuti individuaalkoolitusi ja samas oli ka 100 

osalejaga koolitusi. 

Neljandat aastat järjest oli Tartu Ülikoolil kõige enam koolitustel osalejaid.  

 2019. aastal oli Tartu Ülikoolil 29 147 koolitustel osalejat.  



 Tartu Ülikoolile järgnesid Tallinna Tehnikaülikool 17 847 ja Tallinna Ülikool 10 990 

osalejaga.  

 Esikümnesse mahtusid veel Tondi Koolituskeskus (9597), Greenclean Koolitus (8619), 

Juunika Koolitus (8205), Eesti Punase Risti Esmaabikoolitus (8016), Tartu 

Rahvaülikool (5570), Sisekaitseakadeemia (5500) ja Tervise Arengu Instituut (5284). 

Kutseõppeasutustes moodustasid osalejate arvu poolest esikolmiku Ida-Virumaa 

Kutsehariduskeskus (3871), Tartu Kutsehariduskeskus (3711) ja Järvamaa Kutsehariduskeskus 

(2461). 

Väljastatud tunnistused 

Tunnistus väljastati koolituse lõpus 242 964 osalejale, mis tegi õppijate koguarvust 60,7%. See 

tähendab, et nende inimeste teadmisi ja oskusi õppe käigus hinnati ning koolituse läbinud ka 

õpiväljundid saavutasid. 157 260 osalejale tunnistust ei väljastatud. Nad võisid mitte saavutada 

lõpetamiseks vajalikke õpiväljundeid. Kuid nad võisid saada ka tõendi koolitusel osalemise 

kohta või tegemist oli koolitustega, mille puhul lõpudokumendi väljastamine ei olnud oluline.  

Väljastatud tunnistuste protsent on võrreldes kahe eelmise aastaga veidi tõusnud. 2018. ja 2017. 

aastal sai tunnistuse 58,3% õppijatest.  

Kursuste mahud 

Kõige enam pakuti kuni 8 akadeemilist tundi kestvaid koolitusi, mis moodustas kõigist 

koolitustest 43%. Sellele järgnesid 9–26 akadeemilist tundi kestvad koolitused ehk kõigist 

koolitustest 22,8%. 27–80 akadeemilist tundi kestvaid koolitusi oli 20% ning 81–240 

akadeemilist tundi kestvaid koolitusi 10,2%. Kõige vähem korraldati koolitusi, mis jäid 

vahemikku 241 või rohkem akadeemilist tundi, mis teeb kõigist koolitustest vaid 3,3%. 

Mitmendat aastat järjest hakkab silma suundumus, et tasemeõppeasutused korraldavad enam 

pikemaid koolitusi. Ülikoolidel, rakenduskõrgkoolidel ja kutseõppeasutustel oli 

täienduskoolituse keskmiseks mahuks 27–80 akadeemilist tundi, mis teeb kõigist pakutud 

koolitusest ligi kolmandiku ehk 30.5%. 

Õppekavarühmad 

Enimkülastatud koolitused kuulusid töötervishoiu ja –kaitse õppekavarühma. 28 031 korral 

õpiti töökaitset, tööohutust, ergonoomikat, stressijuhtimist, tervishoidu või ohutust töökohal.  

Populaarseteks osutusid ka keeleõppe koolitused, kus osales kokku 27 234 õppijat. Õppuritest 

8528 valmistas ennast ette selleks, et sooritada eesti keele tasemeeksam. 

Juhtimise ja halduse õppekavarühma kursustel osaleti 25 358 korral. Õpiti büroojuhtimist, 

tervishoiujuhtimist, koolitusprotsessi juhtimist, tööjõu juhtimist, organisatsiooniteooriat ja –

käitumist jne.  

Isikuarengu koolitustel õpiti enesekehtestamist, arendati suhtlusoskust, käitumisoskust või 

vaimseid võimeid, saadi teadmisi koostööst, ajajuhtimisest, argumenteerimisest, esinemisest 

või tööotsimisest jne. Neil koolitustel osaleti 25 007 korral.  

Arvutikasutuse, andmebaaside ja võrgu disaini ning tarkvara arenduse koolitusi läbiti 24 339 

korral. 


