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TÄIENDUSKOOLITUSED ARVUDES 2020. AASTAL 

 

• Järgnevad täienduskoolituse tegevusnäitajad annavad teavet täienduskoolitust 

pakkuvate asutuste koolitustegevuse kohta 2020. aastal. Kui täienduskoolitusasutus 

pakkus samaaegselt huviharidust lastele ja noortele või tasemeõpet, siis nendega seotud 

tegevused pole täienduskoolituse tegevusnäitajate andmetesse koondatud. 

• Aruanded esitas 1138 täienduskoolitusasutust. 

• Täiskasvanutele suunatud koolitustel osaleti 2020. aastal kokku 423 346 korral.  

• Õppijatele väljastati 233 981 tunnistust. Seega 55%-l õppijatest teadmisi ja oskusi õppe 

lõpuks hinnati. Ülejäänud 45%-l õppijatest õpiväljundite omandamist ei kontrollitud või 

ei täitnud õppijad lõpetamistingimusi. 

• Täienduskoolitusasutused korraldasid kokku 146 6013 kursust, mida on enam kui 

varsematel aastatel. 2020. aasta andmed eristuvad selle poolest, et oluliselt rohkem oli 

ühe õppijaga kursusi, mis sisuliselt klassifitseeruvad individuaalõppeks. Selline 

tendents võis olla mõjutatud ka COVID-19 piirangutest, kui mõnel ajahetkel oli lubatud 

vaid e-õpe või individuaaltegevus. 

• Kõige enam pakuti lühikesi koolitusi, mis mahtusid 8 akadeemilise tunni piiridesse. 

Selliseid koolitusi oli 94 284, mis moodustas kõigist koolitustest 64,5%. Ühepäevastele 

koolitustele järgnesid 9-26 akadeemilist tundi kestvad koolitused, mida pakuti 19 437 

korral (13,3%). 19 426 korral pakuti koolitusi (13,3%), mis mahtusid vahemikku 27-80 

akadeemilist tundi. 9020 koolitust (6,17%) jäi vahemikku 81-240 akadeemilist tundi. 

Üle 240 akadeemilist tundi kestvaid koolitusi oli taas vähe ehk 3845 (2,63%). Ka 

varsematel aastatel on üle 240 akadeemilise tunni kestvaid koolitusi pigem nappinud ja 

aastate jooksul on nende koolituste hulk moodustanud kõigist koolitustest sarnaselt 3%. 

• Kõige enam osaleti eri kategooriate mootorsõidukijuhi koolitustel. Mootorsõiduki 

juhtimist õppis kokku 40 335 inimest. Neist 31 653 osales B-kategooria alg- või 

lõppastme koolitustel. Mootorsõidukijuhi koolitustele järgnesid osaluskordade poolest 

töötervishoiu- ja kaitse koolitused, kus oli õppijaid kokku 26 625. Peaaegu sama 

populaarseks osutusid keeleõppe koolitused, kus osaluskordi oli 26 431. 2020. aastal 

pakuti jätkuvalt palju koolitusi isikuarengu õppekavarühmas. See tähendab koolitusi 

enesekehtestamisest, vaimsete võimete arendamisest, suhtlusoskustest, käitumisoskuste 

arendamisest, koostööst, ajajuhtimisest, argumenteerimisest ja esinemisest, 

tööotsimisest jne. Sellistel koolitustel osales kokku 21 123 inimest. Juhtimise ja halduse 

õppekavarühmas omandas teadmisi ja oskusi 17 953 inimest. 

• Suurimad täienduskoolituste pakkujad olid taas ülikoolid. Viiendat aastat järjest 

koolitas kõige enam Tartu Ülikool, kellel oli õppijaid 35 006 ja kursusi 1062. Tallinna 

Tehnikaülikoolis oli koolitustel osalejaid 17 115. Tallinna Ülikoolis oli õppijaid 11 097. 

Rakenduskõrgkoolidest oli suurima õppijate arvuga Sisekaitseakadeemia – 4656. 

Kokku osaleti kõrgkoolide poolt korraldatud koolitustel 2020. aastal 78 721 korral, 

tunnistusi väljastati 35 431 ja koolitusi oli 8249. 

• Suurimad koolitajad kutseõppeasutuste hulgas olid Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 

(2769), Tartu Kutsehariduskeskus (2369) ja Järvamaa Kutsehariduskeskus (1641). 

Kokku osaleti kutseõppeasutuste poolt korraldatud koolitustel 2020. aasta jooksul 17 

425 korral, tunnistusi väljastati 15 152 ning kursusi oli 1946. 
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• Suurimad eratäienduskoolitusasutusteks osutusid õppijate arvu poolest OÜ Autosõit (17 

885), OÜ Kustutaja (9105), Juunika Koolitus OÜ (8320), Greenclean OÜ (6309), Eesti 

Koolitus- ja Konverentsikeskus (5685), Eesti Punane Rist (4783), MTÜ Peaasjad 

(4728), Ametikoolitus OÜ (4607), Adamson koolitus- ja nõustamisteenused OÜ (4083) 

ja BCS Koolitus AS (3626).  

• Riigiasutustest pakkusid teistest enam koolitusi Tervise Arengu Instituut (3439) ja 

Haridus- ja Noorteamet (2699).  

 


