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KOKKUVÕTE 2018. AASTA TÄIENDUSKOOLITUSTE TEGEVUSNÄITAJATE 

KOHTA 

Täienduskoolitusasutuste tegevusnäitajate andmed on kogutud 01.10.2019 seisuga Eesti 

hariduse infosüsteemi perioodi 01.01.-31.12.2018 kohta. 

Andmete esitamise kohustus 

Majandustegevusteate esitanud või tegevusluba omaval asutusel on täiskasvanute koolituse 

seadusest tulenev kohustus 31. märtsiks esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile ülevaade 

oma tegevusest eelmisel kalendriaastal. Ülevaade sisaldab numbrilisi näitajaid täiskasvanute 

täienduskoolitustel alustanud õppijate, väljaantud tunnistuste ning erineva mahuga kursuste 

arvu kohta (kursused kuni 8 akadeemilist tundi, 9-26 akadeemilist tundi, 27-80 akadeemilist 

tundi, 81-240 akadeemilist tundi, rohkem kui 240 akadeemilist tundi). Kursuste hulka arvatakse 

üksnes need koolitused, mille aluseks on väljundipõhine õppekava. Tegevusnäitajate kogumise 

eesmärk on saada teavet täienduskoolitust pakkuvate asutuste tegevuse kohta ning infot sellest, 

kas täienduskoolitusasutus jätkuvalt tegutseb. Esmakordselt koguti täienduskoolitust pakkuvate 

asutuste tegevuse kohta andmeid 2017. aastal ning kahel järgneval aastal koguti andmeid juba 

tervikaastate kohta.  

Andmeesitajad 

2019. aastal oli andmete esitamise kohustus 1106 täienduskoolitust pakkuval asutusel. Neist 

kaheksa loobus andmete esitamisest ja kustutas ise oma majandustegevusteate Eesti hariduse 

infosüsteemist. Tegevusnäitajad esitas 999 asutust ning 99 jättis andmed esitamata, mille tõttu 

nende majandustegevusteated Eesti hariduse infosüsteemist eemaldati. 

 

Täienduskoolitustel õppijate arv kasvab 

Täienduskoolituse pakkujate esitatud andmetest selgus, et 2018. aastal osales täienduskoolituste 

kursustel kokku 420 343 õppijat. Aasta varem oli alustanud õppijaid 373 034. Seega õppijate 

arv kasvas aastaga 11,2%. Siinkohal tuleb arvestada, et iga kalendrikuu ja aastaga registreerib 

EHISesse üha rohkem täienduskoolituse pakkujaid, seega kasvab ka täienduskoolitustel 

osalejate arv. 

2019.a  - 1106 
asutust pidid 

esitama andmed 2018. a - 952 
asutust

999 asutust 
esitasid andmed 904 asutust 

esitasid andmed 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 2

Andmeesitajad
2019.  ja  2018. aastal



2 
 

420 343 täiskasvanud õppijast 25,3% omandas teadmisi tasemeõppeasutuste (ülikoolid, 

rakenduskõrgkoolid, kutseõppeasutused) korraldatud koolitustel. Ülejäänud 74,7% õppijatest 

õppisid täienduskoolitusasutustes, mis olid eraasutused või kuulusid kohalike 

omavalitsustele/riigiasutustele. 

420 343 õppijast 203 450 ehk 48,4% õppisid Tallinnas, 27,3% inimestest õppisid Tartus ja 

ülejäänud 24,3% koolitustel osalejatest omandasid teadmisi mujal Eestis. 

Kõige enam õpiti juhtimiskoolitustel 

2018. aastal osales kõige enam inimesi juhtimise ja halduse koolitustel, kokku oli neid 26 596. 

Populaarsuselt teiseks jäid isikuarengu õppekavarühma kuuluvad kursused. 26 154 inimest 

osales mõnel koolitusel, kus õpiti enesekehtestamist, arendati suhtlusoskust, käitumisoskust või 

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

või tööotsimisest jne. 23 474 inimest õppis töötervishoiu ja –kaitse õppekavarühma koolitustel, 

mis hõlmab töökaitset, tööohutust, ergonoomikat, stressijuhtimist, tervishoidu ja ohutust 

töökohal ning töötervishoidu ja –hügieeni. Keeleõppes oli osalejaid 21 514, neist 4536 õppis 

mõnel eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistavamal kursusel. 2017. aasta andmetega võrreldes 

selgub, et õppekavarühmad, milles enam koolitati ja õppijaid osales, on jäänud suhteliselt 

samaks. Aastate lõikes pole erinevused suured. 

 

 

Kõige vähem koolitati inimesi järgmistes õppekavarühmades: prügi ja heitvete käitlemine, 

biokeemia, meditsiinidiagnostika ja ravitehnoloogia, veterinaaria, sõjandus ja riigikaitse, 

sotsioloogia ja kulturoloogia jt. 

Suurimad täienduskoolituste pakkujad on jätkuvalt ülikoolid: 

1. Tartu Ülikool – 32 755 õppijat (1193 kursust), 

2. Tallinna Tehnikaülikool – 15 471 õppijat (2064 kursust), 

26 596 26 154
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3. Tallinna Ülikool – 12 146 õppijat (730 kursust), 

4. Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus – 8864 õppijat , 

5. OÜ KUSTUTAJA/Tondi Koolituskeskus – 8160 õppijat, 

6. Sisekaitseakadeemia – 7641 õppijat, 

7. Eesti Punane Rist – 7285 õppijat, 

8. Greenclean koolitus – 6782 õppijat, 

9. Juunika Koolitus OÜ – 6461 õppijat, 

10. Tartu Rahvaülikool – 6380 õppijat. 

Suurim täienduskoolituse pakkuja oli Tartu Ülikool, millele järgnesid Tallinna Tehnikaülikool 

ja Tallinna Ülikool. Õppijate arvu poolest on kolmandat aastat järjest täpselt sama esikolmik. 

Tartu Ülikool on arvestanud õppijateks ja kursusteks täiskasvanute koolituse seadusest 

tulenevalt need koolitused, mille aluseks on väljundipõhine õppekava. Kui ülikool oleks 

arvanud õppijateks ja kursusteks kogu pakutud täiendusõppe, siis oleksid näitajad olnud ka 

oluliselt suuremad - ligi1530 kursust ja 45 000 õppijat. 

Ka kutseõppeasutuste esikolmik võrreldes kahe eelneva aastaga on jäänud muutumatuks. 2018. 

aastal olid jätkuvalt suurimad koolituste pakkujad: 

1. Tartu Kutsehariduskeskus  – 4063 õppijat, 

2. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus  – 3550 õppijat, 

3. Pärnumaa Kutsehariduskeskus  – 2418 õppijat. 

Väljastatud tunnistuste protsent on jäänud kahe aasta lõikes samaks 

2018. aastal väljastati õppijatele 245 283 tunnistust, mis teeb õppijate koguarvust 58,3%. 2017. 

aastal sai tunnistuse täpselt sama protsent õppijatest ehk 58,3%.  

Kursused 

Erinevate mahtudega kursusi toimus eelmisel kalendriaastal kokku 90 711. Seega varasema 

aastaga võrreldes on ka kursuste arv kasvanud. Meeldetuletuseks, et 2017. aastal korraldasid 

täienduskoolitusasutused kokku 73 884 kursust.  

Taas pakuti kõige enam kuni 8 akadeemilist tundi kestvaid koolitusi. Kokku oli neid 39 841 

ehk kursuste osakaalust 43,9%. Ka 2017. aastal olid kõige populaarsemad lühikesed koolitused, 

mis mahtusid ühe koolituspäeva sisse, siis pakuti 27 269 kursust, mis moodustas nende 

osakaalust 36,9%. Lühikoolituste arvu jätkuv kasv näitab, et rohkem soovitakse teha koolitusi, 

mis keskenduvad väga kindlale teemale või küsimusele, mitte arendada mõne valdkonna 

põhioskusi ja teadmisi süvitsi. Kuid tasemeõppeasutused (kutseõppeasutused, 

rakenduskõrgkoolid, ülikoolid) eelistasid korraldada õppemahu poolest pikemaid koolitusi. 

2018. aasta andmed näitavad, et kõige enam korraldati koolitusi, mis mahtusid 27-80 

akadeemilise tunni raamidesse, mis teeb kursuste koguarvust 31,6%. Ka aasta varem 

korraldasid tasemeõppeasutused enam just 27-80 akadeemilise tunni sisse jäävaid koolitusi, siis 

moodustas nende osakaal kõigist kursusest 30,3%. Seega on suund jäänud samaks. 

Erineva mahuga kursused: 

1. Kuni 8 akadeemilist tundi kestvaid koolitusi toimus 39 841, 

2. 9-26 akadeemilist tundi kestvaid koolitusi toimus 19 187, 

3. 27-80 akadeemilist tundi kestvaid koolitusi toimus 20 963, 
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4. 81-240 akadeemilist tundi kestvaid koolitusi toimus 6785, 

5. Rohkem kui 240 akadeemilist tundi kestvaid koolitusi toimus 3935. 

 

OLULISED ARVUD 2018. A KOHTA 

 Tegevusnäitajad esitas 999 asutust. 

 2018. aastal osales täienduskoolituste kursustel kokku 420 343 õppijat. 

 2018. aastal korraldati kokku 90 711 kursust. 

 Kõige enam pakuti kuni 8 akadeemilist tundi kestvaid koolitusi. Kokku oli neid 39 841 

ehk kursuste osakaalust koguni 43,9%. 

 Enim inimesi osales juhtimise ja halduse koolitustel, kokku oli neid 26 596 ehk kõigist 

osalejatest 6,3%. 

 Õppijatele väljastati 245 283 tunnistust. 

 Suurimad täienduskoolituste pakkujad on jätkuvalt ülikoolid. Õppijate arvu poolest on 

kolmandat aastat järjest täpselt sama esikolmik. Suurim täienduskoolituse pakkuja on 

Tartu Ülikool, millele järgnevad Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Ülikool. 

 


