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Vanusepiirang koolitusele registreerimisel 

 

 

Austatud avaldaja 

 

Juhtisite oma avalduses tähelepanu koolitusele, milles ajalehekuulutuse kohaselt oodati osalema 

vaid kuni 64-aastaseid inimesi. Küsisite, kas tegemist võib olla vanuselise diskrimineerimisega. 

Leidsite, et mõni huviline võib loobuda vanusepiirangu tõttu koolitusele kandideerimast. 

 

Kõnealusel juhul oli kuulutuses vanusepiirangu seadmine tõepoolest põhjendamatu. Koolituse 

korraldaja selgitas, et tegelikult olid koolitusele oodatud ka vanemad kui 64-aastased inimesed, 

kes on tööturul aktiivsed või soovivad tööle naasta. Kuid koolitus ei olnud mõeldud töiselt 

mitteaktiivsetele vanaduspensionäridele. Seega oleks olnud sobiv kuulutuses täpsustada, kellele 

koolitus on mõeldud, seadmata seejuures vanusepiirangut. Nüüdseks on koolituse kodulehel 

avaldatud kandideerimise infost vanusepiirangud kõrvaldatud. Kursusele on oodatud teiste 

hulgas „tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed“.  

 

Põhiseadus sätestab, et kedagi ei tohi kohelda vanuse tõttu teistega võrreldes ebasoodsamalt, kui 

selleks puudub asjakohane põhjus (põhiseaduse § 12). Põhiõiguste piirang peab olema ühtlasi 

proportsionaalne. Võrdse kohtlemise põhimõtet peavad järgima kõik avaliku sektori asutused. 

Võrdse kohtlemise seaduses on täpsustatud, et vanuseline diskrimineerimine on keelatud 

töötamisega seotud koolituste korraldamisel (võrdse kohtlemise seaduse § 2 lg 2 p 3).  

 

Seadustes ei ole täiskasvanute täiendkoolituses osalemisele seatud vanusepiiranguid. Vanuselise 

diskrimineerimise kohta hinnangu andmisel tuleb võtta arvesse koolituse eesmärki ja läbiviimise 

asjaolusid.   

 

Kursuse „Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus“ eesmärk on aidata madalama 

konkurentsivõimega inimestel tööturul paremini konkureerida ja soodustada elukestvat õpet. 

Kursusel osalejaid soovitakse motiveerida ja ette valmistada edasiõppimiseks erialastel kursustel 

või tasemeõppes. Kursus on mõeldud tööealistele inimestele. Seda koolitust rahastab SA Innove. 

Rahastatavate projektide sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta 

täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad inimesed.1   

                                                 
1 SA Innove taotlusvoor „Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täiendkoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- 

ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks“. – Haridus- ja 

teadusministri määrus „Struktuuritoetuse andmise tingimused täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks“. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
https://www.riigiteataja.ee/akt/126042017009
https://www.riigiteataja.ee/akt/119022016004
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Koolituse korraldaja märkis, et kuigi Eesti õigusaktid ei piiritle otseselt täiskasvanud õppija 

vanust, peetakse väljakujunenud määratluse kohaselt täiskasvanud õppijateks 25–64-aastaseid 

inimesi. Kuulutuses oli märgitud koolitusele kandideerijate vanus, sest koolitusele sooviti 

kutsuda projekti sihtgrupp ehk tööealised inimesed. See koolitus ei ole mõeldud töiselt 

mitteaktiivsetele vanaduspensionäridele. Samas olid koolitusele oodatud ka vanemad kui 

64-aastased inimesed, kui nad on tööturul aktiivsed või soovivad naasta tööturule.  

 

Niisiis ei olnud kõnealusel juhul tegelikult oluline inimese vanus, vaid see, kas ta on tööturul 

aktiivne või soovib tööle naasta. Selle hindamisel ei või lähtuda ühiskonnas väljakujunenud 

hoiakutest vanemaealiste töötamise suhtes, vaid konkreetse inimese olukorrast.    

 

Koolituse korraldaja sõnul on tasuta koolitustel osalejate valik põhjalik protsess ja iga osaleda 

soovija puhul võetakse arvesse tema tausta. Vajaduse korral suhtleb koolituse korraldaja iga 

kursusele registreerunuga isiklikult, et selgitada välja, kas ta kuulub koolituse sihtrühma. 

 

Kahjuks on see kursus Jõgeval juba alanud. Sama kursust korraldatakse aga ka Põlvas, Viljandis 

ja Tartus. Koolituse korraldaja muutis kodulehel ka nendes linnades toimuvatele koolitustele 

registreerimise tingimuste kirjeldust.     

 

Niisiis on Teie poolt tõstatatud küsimus leidnud lahenduse. Tänan, et juhtisite sellele tähelepanu. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

Koopia (ilma isikuandmeteta): Tartu Rahvaülikool 
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