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Lisa 

KINNITATUD 

Haridus- ja teadusministri 17.veebruari 2016.a  

määrusega nr 10 

 

 

Võtmepädevuste arendamise koolituste standardiseeritud ühikuhinnad ja 

nende alusel toetuse maksmise põhimõtted 

 

1. Standardiseeritud ühikuhind on välja arvestatud koolituskeskuste poolt läbi viidud 

täiskasvanute õppegrupi koolitustunni maksumusena ja koosneb kahest osast – 

baashinnast ja õppesuunapõhisest hinnast. Koolitustunniks on akadeemilise kontakttund 

(edaspidi kontakttund) pikkusega 45 minutit. 

 

2. Õppesuunapõhise hinnaosa arvestamisel on lähtutud rahvusvahelisest hariduse 

klassifikaatorist ISCED97. 

 

3. Standardiseeritud ühikuhinnad korrigeerituna ajavahemikul 2011–2014 toimunud 

tarbijahinna indeksi muutusega (http://www.stat.ee/34194) õppesuundade kaupa on 

järgmised:  

Nr 
Õppesuund / õppekavarühm 

(ISCED 97 liigituse järgi 

Baashind 

koolitustunni 

kohta (EUR) 

Õppesuuna 

põhine hind 

koolitustunni 

kohta (EUR) 

Koolitustunni 

kogumaksumus 

õppegrupile 

(EUR) 

1 

01 Põhiõppekavad 

25,67 62,50 88,17 

010 Põhiõppekavad 

080 Kirja- ja 

arvutusoskus 

090 Isikuareng 

2 

21 Kunstid  

25,67 39,06 64,73 

210 Kunstid (üldine) 

211 Kujutav kunst ja 

kunstiteadus 

212 Muusika ja 

esituskunstid 

213 Audiovisuaalne ja 

muu meedia 

214 Disain 

215 Tarbekunst ja 

oskuskäsitöö 
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22 Humanitaaria  

25,67 

 

 

23,44 

 
49,11 

220 Humanitaaria 

(üldised õppekavad) 

221 Usuõpetus ja 

teoloogia 

222 Võõrkeeled ja –

kultuurid 

 

http://www.stat.ee/34194
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223 Emakeel 

 

224 Ajalugu, filosoofia ja 

nende sidusteadused 

(=225+226) 

225 Ajalugu ja 

arheoloogia 

226 Filosoofia ja eetika 

4 

31 Sotsiaal- ja käitumisteadused  

25,67 68,08 93,75 

310 Sotsiaal- ja 

käitumisteadused (üldine) 

311 Psühholoogia 

312 Sotsioloogia ja 

kulturoloogia 

313 Poliitikateadus ja 

kodanikuõpetus 

314 Majandusteadus 

5 

34 Ärindus ja haldus  

25,67 53,57 79,24 

341 Hulgi- ja 

jaekaubandus 

342 Turundus ja reklaam 

343 Rahandus, 

pangandus, ja kindlustus 

344 Majandusarvestus ja 

maksundus 

345 Juhtimine ja haldus 

346 Sekretäri- ja 

ametnikutöö 

347 Töökorraldus 

6 

48 Arvutiteadused  

25,67 24,55 50,22 481 Arvutiteadused 

482 Arvutikasutus 

 

4. Ühikuhinnas sisalduvaid kulusid ei hüvitata kuludokumentide alusel. Ühikuhinnas 

sisalduvad järgmised kulud: 

1) lektorite tasud ning nende sõidu- ja majutuskulud; 

2) täienduskoolitusasutuste töötajate koolituse korraldamisega seotud personalikulud, 

sealhulgas lähetuskulud; 

3) koolituse korraldamisega seotud üldkulud; 

4) koolitusruumide rent; 

5) koolitusmaterjalide kulud; 

6) koolitusega seotud õppereiside kulud. 

Ühikuhinnas ei sisaldu kursuste reklaami ja õppijate leidmisega seotud kulud, samuti 

õppekeskkonna arendamisega seotud kulud. 

 

5. Ühikuhinna alusel hüvitatavatel koolitustel osalemine on õppijale tasuta. 

 

6. Kursuse kogumaksumus saadakse korrutades koolitustundide koguarvu koolitustunni 

kogumaksumusega õppegrupile. 
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7. Koolitustunni kogumaksumuse põhjal arvutatud täissumma kursuse korraldamise eest 

loetakse abikõlblikuks juhul, kui koolituse lõpetab mitte vähem kui 75 protsenti 

kinnitatud koolituskavas toodud õpilaste arvust.  

Kui kursuse lõpetanute arv on vahemikus 51–74 protsenti koolituskavas kinnitatud õpilaste 

arvust, siis vähendatakse proportsionaalselt kursuse kogumaksumuse abikõlblikku summat. 

Kui kursuse lõpetanute arv on  50 protsenti või alla selle koolituskavaga kinnitatud õpilaste 

arvust, siis koolitusasutusele kulusid ei hüvitata.  

Kursuse lõpetanuks loetakse õppija, kes on osalenud vähemalt 75 protsendil koolitustundides. 

 

8. Kulude abikõlblikkust tõendavateks dokumentideks on:  

1) koolituse aruanne; 

2) koolituse õppekava; 

3) õppekordade päevakavad (sisaldab koolitustundide arvu antud päeval);   

4) kursusele õppima asunute nimekiri; 

5) kursusel osalejate allkirjalehed iga õppekorra kohta; 

6) koolituse lõpetanute nimekiri. 

 

Iga õppekorra kohta koostatavale kursusel osalejate allkirjalehele märgitakse kursuse nimetus, 

koolitaja(d), koolituse toimumise asukoht, koolitustundide arv, koolitusel osalejate nimed 

ning allkirjad. 

 

9. Kursuse koolitustundide koguarvu saamiseks liidetakse vastava kursuse kõik 

koolitustunnid. 

Õppija osalemise kestvus arvutatakse allkirjalehtede alusel, liites õppija poolt vastaval 

kursusel osaletud tunnid. 

Õppija kursustel osalemise osakaalu saamiseks jagatakse õppija poolt kursusel osaletud 

tundide arv vastava kursuse koolitustunde koguarvuga.  

 

10. Alates 2017. aastast korrigeeritakse vajadusel ühikuhindu eelnenud kalendriaasta aasta 

keskmise tarbijahinnaindeksiga ja uuendatud ühikuhinnad hakkavad kehtima 

taotlusvoorudele, mis kuulutatakse välja peale määruse muudatuse jõustumist. 

 

 

 

 

Terje Haidak 

täiskasvanuhariduse osakonna juhataja 


