Eesti Töötukassa koolituskaardi koolitajate kvalifitseerimise tingimused
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partneriks kvalifitseerub täiskasvanute koolituse
seaduse alusel täienduskoolitust läbiviiv täienduskoolitusasutuse pidaja, kas eraõiguslik
juriidiline isik, avalik-õiguslik juriidiline isik, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus või füüsiline
isik (keda edaspidi nimetatakse taotlejaks) kui:
1. ta on esitanud täienduskoolituse läbiviimiseks majandustegevusteate, mis kehtib, või tal on
kehtiv tegevusluba valdkonnas, kus tal on seaduses sätestatud kohustus taotleda
täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba. Majandustegevusteate kehtivust või
tegevusloa olemasolu kontrollib töötukassa Eesti Hariduse Infosüsteemist;
2. tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotimenetlust ega
täiskasvanute koolituse seaduse alusel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt järelevalve
menetlust. Töötukassa kontrollib andmeid ametliku väljaande Ametlikud Teadaanded
veebilehelt, e-äriregistrist ja Haridus- ja Teadusministeeriumist;
3. ta ei ole oluliselt rikkunud töötukassaga sõlmitud halduslepinguid või riigihanke
teostamiseks sõlmitud hankelepinguid või töötukassa koolituskaardi koostöö põhimõtteid.
Töötukassa kontrollib andmeid töötukassa infosüsteemidest;
4. tema või tema seaduslik esindaja ei ole toime pannud tegusid, mis muudab tema
usaldusväärsuse küsitavaks;
5. tal ei ole maksuvõlga, mis ületab kokku (kõikide maksude, maksete liikide ja intressi osas)
100 eurot. Maksuvõlaks ei loeta ajatatud maksuvõlga. Töötukassa kontrollib andmeid
Maksu- ja Tolliameti veebilehelt;
6. tema veebilehel on avalikustatud täiskasvanute koolituse seaduse (TäKS) § 7 kohaselt
avalikustamisele kuuluv teave ning vähemalt üks õppekava õppekavarühmas, milles
täienduskoolitust läbi viiakse või plaanitakse läbi viima hakata, mis sisaldab Haridus- ja
teadusministri 19.06.2015 määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard“ (edaspidi standard)
§ 2 lg 1 sätestatud andmeid.
6.1. Töötukassa kontrollib taotleja veebilehe ja õppekava vastavust punktis 5. nimetatud
tingimustele koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning eksperdina kaasatud
Haridus- ja Noorteametiga (edaspidi EKKA). Veebilehe ja õppekava vastavust nõuetele
hinnatakse taotleja poolt avaldusega esitatud dokumendis „Täienduskoolitusasutuse
veebilehe vastavuse hindamine TäKS nõuetele“ taotleja viidatud veebilehe aadresside
alusel. Õppekava hindamisel kontrollitakse, kas õppekava sisaldab haridus- ja
teadusministri 19.06.2015 määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard“ § 2 lg 1
sätestatud andmeid. Kui taotleja esitatud viidete alusel ei ole teave leitav,
kontrollitakse taotleja veebilehte tervikuna. Kui teavet ei leita, suhtleb taotlejaga
töötukassa volitusel EKKA. EKKA-l on õigus töötukassa nimel küsida taotlejalt selgitusi
ja paluda esitada asjakohast teavet ning määrata vastamiseks tähtaeg. Kontrolli
tulemused edastab töötukassa vajadusel Haridus- ja Teadusministeeriumile.
7. ta on esitanud kirjaliku avalduse ja kinnitused, et:
7.1. tema suhtes ei esine asjaolusid, mis võivad põhjustada tema püsiva maksejõuetuse
või tegevuse lõpetamise;
7.2. tema suhtes ei ole algatatud likvideerimist, pankrotimenetlust ega täiskasvanute
koolituse seaduse alusel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt järelevalve
menetlust;
7.3. tema või tema seaduslik esindaja ei ole toime pannud tegusid, mis muudab tema
usaldusväärsuse küsitavaks;

7.4. tema või tema seadusliku esindaja kohta ei ole kehtivaid karistusandmeid
karistusregistris;
7.5. ta ei ole oluliselt rikkunud töötukassaga sõlmitud halduslepinguid või riigihanke
teostamiseks sõlmitud hankelepinguid või Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö
põhimõtteid;
7.6. ta ei ole oluliselt rikkunud täienduskoolitusasutuse pidajale kehtestatud
majandustegevuse nõudeid ning tema tegevus täienduskoolitusasutuse pidajana
vastab õigusaktidele, sh on tagatud:
7.6.1. täienduskoolituse läbiviimine kooskõlas intellektuaalse omandi õigusega;
7.6.2. täienduskoolituse läbiviimiseks täienduskoolitusasutuse pidaja õppe
eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajaliku arvu õppekavas
kirjeldatud kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemusega koolitajad;
7.6.3. täienduskoolituse läbiviimiseks ning õppekava eesmärkide ja õpiväljundite
saavutamiseks piisav õppekeskkond ning koolituse läbiviimiseks vajalikud
vahendid;
7.6.4. täienduskoolituse läbiviimine nõuetele vastava õpiväljundipõhise
täienduskoolituse õppekava alusel ning täienduskoolituse läbimise ja selles
osalemise kohta nõuetekohaste dokumentide (tõend, tunnistus)
väljastamine;
7.6.5. tegevusloa või muu loa, kooskõlastuse, tunnustuse olemasolu, kui ta viib läbi
täienduskoolitust, mille puhul on seaduses sätestatud kohustus taotleda
vastava valdkonna täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba või muud
luba, kooskõlastust või saada tunnustus;
7.7. ta kohustub järgima Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö põhimõtteid;
7.8. esitatud andmed on õiged ja ta on nõus väljastama Eesti Töötukassale viimase
nõudmisel andmeid tõendavaid dokumente.
8. Töötukassal on õigus jätta taotleja koolituskaardi koolitajaks kvalifitseerimata kui:
8.1. taotleja ei ole määratud tähtajaks avalduse puudusi kõrvaldanud;
8.2. taotleja ei esita tähtajaks töötukassa (sh EKKA) nõutud selgitusi, teavet või
dokumente;
8.3. taotleja ei vasta kvalifitseerimistingimustele;
8.4. taotleja esitas teadvalt, tahtvalt valeandmeid.
9. Otsuse taotleja koolituskaardi koolitajaks kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise
kohta teeb Eesti Töötukassa hiljemalt 60 tööpäeva jooksul nõuetekohase avalduse
esitamise päevast arvates. Eesti Töötukassa võib vajadusel tähtaega pikendada.

