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Tegevusaruanne 2021.majandusaasta aruande juurde
MTÜ Autokutseõppe Liit (edaspidi nimetatud „Liit“) on asutatud 09.06.2007 aastal
autokutseõppe edendajate vabatahtliku, sõltumatu ja demokraatliku kutseühinguna.
Juhatus on oma tegevuses lähtunud Liidu eesmärkidest ja 2021. aasta tegevuskavast ning
taganud Liidu jätkusuutliku tegutsemise kutse andjana. Liidu eesmärgid on kirjeldatud
põhikirjas, mis on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 2-5/2020/4 ning avaldatud Liidu veebilehel
www.autokutse.ee. Majandustegevuse kaudu saadud rahalised vahendid on kulutatud
põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.
Seisuga 31.12.2022 on liidul 22 liiget, sh 18 eraisikut ja 4 juriidilist isikut. Uusi liikmeid lisandus
aruandeaastal 3.
Kokkuvõte 2021.aastast:
1. Kutse andmine

Aruandeaastal taotles kutset 504 koolilõpetajat, kutse omistati 335-le isikule.
Töömaailma taotlejaid oli 83, kutse omistati 81-le isikule. Kutseeksamite
detailsemad andmed on esitatud tabelis 1. Hindajate koolituse korraldamine.
Koolitus on toimunud 10. ja 11. veebruaril, koolitaja OÜ Yebisu Eesti. Koolitusel osales
kokku 31 inimest, millest oli 15 töömaailma esindajat ja 16 kutsekoolide esindajat.

Tabel 1 Kutseeksamite statistika 2021

Konkursita kutse andja, Tallinna Tööstushariduskeskus, ei kasutanud oma kutse andja õigusi.
Kutseeksamite kohta vaideid ei esitatud.
Kutseeksamite väljatöötamisega, arendamisega ning läbiviimisega seotud kulude hüvitis tõusis
113 euroni Haridus- ja teadusministri 11.07.2016 määruse nr 48 „Kutseõppe tasemeõppe
õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad“ 8_) kohaselt. Muudatused jõustusid 09.04.2021.a
ning rakendusid tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021.a. Ülemmäärade muutus võimaldas
tõsta kutseeksamite hindajate tunnitasu seniselt 11.50 eurolt 17 euroni, mis aitab hoida ja
laiendada pädevate hindajate võrgustikku.
2.

Kutsestandardite uuendamise algatamine

Pidasime läbirääkimised ekspertidega osalemiseks kutsestandardite uuendamise töörühmades
ja esitasime ettepanekud Kutsekojale. Kolmes töörühmas tegutses 14 isikut, kelle töö
tulemusena on uuendatud või loodud järgmised kutsestandardid, mis kehtivad alates
20.10.2021 kuni 19.10.2026





3.

Mootorsõidukitehnik, tase 4
Mootorsõidukidiagnostik, tase 5
Autoplekksepp, tase 4
Autokeretehnik, tase 5 (uus)
Koolilõpetajate kutseeksamite e-halduskeskkonnaga liitumine

Võtsime vastu SA Kutsekoda ettepaneku piloteerida 2021. kevadisel eksamisessioonil
koolilõpetajate kutseeksamite e-halduskeskkonnas eksamite korraldamist. Piloteerimine oli
edukas ning olime esimeste hulgas, kes keskkonna täies mahus kasutusele võttis. Ehalduskeskkonnas toimub kogu protsess, mis on seotud koolilõpetajatele kutse andmisega:
 Eksami korralduslike detailide (gruppide suurus, osalejate lisamine, materjalide
lisamine) kokkuleppimine kooliga;
 Hindamistulemuste ja hindamisprotokolli sisestamine;
 Kutsekomisjoni protokolli ettevalmistamine ja allkirjastamine.
Protsess on mugav, vähendab paberikulu ning võimalikke vigu taotlejate andmete töötlemisel.

4.

Osalesime konkursil Tunnustatud kutse andja 2021 „Digipööraja”

Kutsekoda tunnustas tänavu Autokutseõppe Liitu kvaliteedimärgiga
“Tunnustatud kutse andja 2021: Digipööraja“. Tunnustuse pälvisime nutikate
digilahenduste kasutamise eest ning läbi selle kutse andmise tõhustamise
eest. Tunnustusega käib kaasas virtuaalne kvaliteedimärk, mis on
eksponeeritud meie kodulehel.

5.

Koostöö AMTLELiga
Andsime AMTELi üldkoosolekul 30.06.2021 ülevaate kutseeksamite tulemustest ning
esitlesime koostööleppe ettepanekut. Keskendusime viiele peamisele teemale, mille
arendamisest sünniks kõige enam kasu kutseõppe kvaliteedi ja maine edendamisel.
Koostööleppe ettepanek sisaldas järgmist:

1) Tehniliste teadmiste tugi
Kutseõpetajatele on kättesaadavad koolituskursused ja ametlik tehniline informatsioon Eestis
müüdavate autode ja enamlevinud lisavarustuse kohta
 Auto ehitus
 Lisavarustus
 Hooldamise, diagnoosimise ja remondi juhised
 Koolitusprogrammide läbimise võimalus
 Teenuste standardid
 Ainult mitteärilisel eesmärgil
 Kirjalikud kokkulepped
 Võrdsed võimalused
 Õpetamisel kasutatud materjal on viidatud mooduli rakenduskavas
Toimib koostöö täienduskoolituste korraldamisel ja läbiviimisel ettevõtte spetsialistidele.
2) Õppematerjalid
 Digitaalsed materjalid (võimalik on ESF toetus )








- näiteks õppevideo oskuse omandamiseks
- näiteks õppematerjal ülesannetega teema või mooduli kohta
Praktilise õppe materjalid (annetatud varuosad, lisaseadmed, sõlmed jms)
Teadmiste testid teema või mooduli kohta
Erialane võõrkeel EST-ENG-RUS
Külalistunnid
 Õpiobjekti loomine = 100% teadmisi ja 100% entusiasmi
 Õpiobjekt on litsentsiga (Creative Commons license)
 Praktilise õppe materjali annetamine on logistika ja kasutustingimuste kokkulepe
 Õpetamisel kasutatud materjal on viidatud mooduli rakenduskavas
 Toimib koostöö täienduskoolituste korraldamisel ja läbiviimisel ettevõtte spetsialistidele.

3) Tunnustatud praktikapartner
 Autokutsete praktikaettevõtted on eelkõige AMTELi liikmesettevõtted
 Praktikakohas on õppekava õpiväljundite omandamiseks vajalikud seadmed, töövahendid,
materjalid ja sobiv töökeskkond
 Koolitatud praktikajuhendajad
 Kokkulepitud praktikakohtade arv kutsete lõikes
 Vabade praktikakohtade info Autokutseõppe Liidu veebilehel
 Praktikaettevõtted on tunnustatud
 Praktikakoha võimalused vastavad õppekavale ja heale tavale.
 AKõL ja AMTEL koostöös väljastavad tunnistuse, tähtajatu või kuni AMTELi liikmelisuse
lõppemiseni.
4) Praktika hea tava
Autokutsete praktikaettevõttes on tagatud
 Praktikant on juhendatud esimesel praktikapäeval vähemalt järgnevas
- töökorralduse reeglid. Töögraafik. Olme.
- tööohutuse ja töötervishoiu alane juhendamine
- jäätmekäitluse korraldus
 Praktikandile antakse praktikakavale kohaseid tööülesandeid
 Juhendamine ja õpetamine, sest praktikant tuli õppima
 Praktikandi töö on kontrollitud ja tagasisidestatud igapäevaselt kujundava hindamise
käigus
 Praktikandi oskused ja teadmised on tagasisidestatud ja hinnatud mooduli või praktika
lõppemisel
 Probleemi ilmnemisel kohene sekkumine ja kooli juhendaja kaasamine

Praktika hea tava kooskõlastatakse AMTELi liikmetega
ja avalikustatakse Autokutseõppe Liidu ja AMTELi kodulehel

Ühine eesmärk: Tänane praktikant on homne töötaja!
5) Kutseõpetajate stažeerimine
 Kutseõppe kvaliteedi tagamiseks peab kutseõpetaja regulaarselt täiendama erialaseid
teadmisi ja oskusi reaalses töömaailmas
 Ettevõte pakub kutseõpetajale stažeerimise võimalust
Ettevõtte halduskoormuse vähendamiseks Autokutseõppe Liit peab stažeerimise
võimaluste ajakava ja vahendab infot koolid/ettevõtted.
 Sõlmitakse stažeerimise leping (kool-ettevõte)



Koostöölepe peaks tähendama, et
AMTEL`i liikmesettevõtted kiidavad koostööleppe heaks ning võtavad selle järgimiseks oma
parimate teadmiste oskuste ja võimaluste piires:
 Toetades autokutsete õpet tehnilise kirjanduse kaudu
 Õppematerjalide kaudu;
 Tegutsedes tunnustatud praktikapartnerina;
 Järgides praktika head tava;
 Toetades kutseõpetajate erialast arengut stažeerimise võimaldamise kaudu.
Praktikandid on kooli lõpetamisel pädevad, jäävad lojaalseks oma praktikaettevõttele.
AMTELi üldkoosolek kiitis koostööleppe algatuse ja esitatud põhipunktid heaks.
Jätkutegevuseks 2022.aastal on koostöös protsesside kirjeldamine, mõõdikute kokkuleppimine.
6.

Autokutsete propageerimine

Aitasime Haridus- ning Noorteametil korraldada kutsevõistlust Noor Meister Parim
Sõiduautotehnik 2021, viisime läbi võistlusala “teooriatest”. Võistlus toimus 5.10-06.10. 2021
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis. Võistlusest valmis telesaade Noor Meister, mis oli ETV
eetris 14.11.2021 ning järelvaadatav YouTube kanalis Noor Meister
7.

Võrgustikutöö

19.11.21 toimus iga-aastane autoerialade kutseõpetajate ja koostööpartnerite
võrgustikuseminar, kahjuks algselt kavandatud kahepäevase seminari asemel ühel
päeval, mis toimus COVID-19 piirangute tõttu veebipõhisena. Põhiline rõhuasetus oli
uuenenud kutsestandardite tutvustamisel, riikliku õppekava muudatuste arutelul. Lisaks
ka minikoolitus erivajadusega õppija toetamisest, tutvustati uusi õppematerjale ja nende
jagamise keskkondi ning arutati kutsevõistluste korraldamist. Kuna osalesid kõik autoeriala
juhtõpetajad, lepiti kokku õppekavade muudatuste edasised tegevused. Lauri Ert tutvustas
Autoinseneride liidu tegemisi ja võimalusi.
Seminar täitis kõiki ootusi ning võimaldas kohtuda eri koolide ja ettevõtete esindajatel.
KOKKUVÕTE
Juhatuse liikmed on tegutsenud seaduslikult, täitnud oma kohustusi vajaliku hoolsusega,
panustades igaüks oma teadmiste, oskuste, võimaluste ja südametunnistuse piires.
Liidus töötas üks täistööajaga töölepinguline töötaja assistendi ametikohal. Juhatuse liikmete
tööaeg on taandatud täistööajale ja makstud tasud sisalduvad tööjõukulude majandusaasta
aruande lisas 3 palgakulude real.
Raha jääk on kutsestandardite ja kutseeksamite arendustegevuste jätkamiseks.

2022. aastaks kavandatud tegevused
1. Hindamisstandardite uuendamine vastavalt muudetud kutsestandarditele
 Sõiduautotehnik, tase 4







Veoauto- ja bussitehnik, tase 4
Liikurmasinatehnik, tase 4
Väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehnik, tase 4
Autoplekksepp, tase 4
Autokeretehnik, tase 5 (Uus!)

2.
Sõidukite hoolduse ja remondiala meister, tase 5 kutse (nimetus võib muutuda)
kutsestandardi koostamiseks esitada Kutsekojale kirjalik ja põhjendatud ettepanek.
Kutsestandardi vajaduse põhjendamiseks kaasata huvitatud osapooled (kutsekomisjon,
AMTEL, HarNo jt).
3.

Täita kutse andja kohustusi ja korraldada kutseeksameid
 2022.a. talvisel perioodil on üdlkoosoleku ajaks toimunud 5 eksamikorda
koolilõpetajatele, 60 eksamikorda kutse taotlejale.
 2022. a. kevadise eksamisessiooni prognoosi kohaselt taotleb koolilõpetaja
kutset ligikaudu 500 isikut.
 Kutse andmise korraldamine töömaailma kutse taotlejatele ja taastõendamise
taotlejatele.

4.
Koostööleppe protsesside kirjeldamine, tulemuslikkuse mõõdikute kokkuleppimine ja
eesmärkide seadmine koostöös AMTELi esindajatega.
5.
Kutsekeskhariduse õppekavale Mootorsõidukitehnik, tase 4 terminoloogiasõnastiku
loomise projekti sisuline ja korralduslik elluviimine koostöös Haridus- ja Noorteametiga.
Terminoloogiasõnastik on digitaalne õppevara.
6.
Osalemine õppekavade ja rakenduskavade väljatöötamise töörühmades, kaasates
kutse- ja hindamiskomisjonide liikmeid.
7.
Osalemine kutsevõistluste korraldamise töörühmades sh kutseõpetajate kutsevõistluste
ja 1.kursuste õppijate võistluse taaskäivitamiseks.
8.
Viia
läbi
kutseõpetajate
koolitusvajaduse
ettevalmistamiseks koostöös Haridus ja Noorteametiga.

küsitluse

võrgustikuseminari

9. Majandusaasta aruanne on juhatuse poolt heaks kiidetud 07.04.22, protokoll nr 2-5/2022/3.
Juhatus tänab liikmeid ja kõiki osapooli koostöö eest.
Soovime tõhusat uut koostööaastat juhatuse, revisjonikomisjoni,
osapoolte vahel.
Lugupidamisega
Ene Pukk
Juhatuse liige
/digiallkirjastatud/

liikmete ning huvitatud

Autokutseõppe Liit

2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Tulemiaruanne
(eurodes)

2021

2020

380

320

Annetused ja toetused

76 032

50 982

Tulu ettevõtlusest

11 344

18 036

Kokku tulud

87 756

69 338

Mitmesugused tegevuskulud

-26 377

-23 030

Tööjõukulud

-81 855

-43 557

Kokku kulud

-108 232

-66 587

-20 476

2 751

6

6

-20 470

2 757

Lisa nr

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

1

Kulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

3
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2021. a. majandusaasta aruanne

Bilanss
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

46 490

76 941

Nõuded ja ettemaksed

9 142

357

Varud

3 435

3 435

59 067

80 733

59 067

80 733

Võlad ja ettemaksed

4 571

5 767

Kokku lühiajalised kohustised

4 571

5 767

4 571

5 767

74 966

72 209

-20 470

2 757

54 496

74 966

59 067

80 733

Varad
Käibevarad
Raha

Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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2021. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2019

72 209

72 209

Korrigeeritud saldo
31.12.2019

72 209

72 209

Aruandeaasta tulem

2 757

2 757

74 966

74 966

-20 470

-20 470

54 496

54 496

31.12.2020
Aruandeaasta tulem
31.12.2021
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2021. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2021

2020

-20 476

2 751

-8 784

-121

0

-3 435

-1 196

1 368

5

6

-30 451

569

-30 451

569

76 941

76 372

-30 451

569

46 490

76 941

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Varude muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2021

2020

Osakutse ja kvalifikatsiooni taotlemine

11 344

18 036

Kokku tulu ettevõtlusest

11 344

18 036

Lisa 2 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Autokutseõppe Liidu 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea
raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna
poolt välja antud juhendid. Arvestusmeetodite valikul on arvestatud RTJ 14 toodud nõuetega.
Raamatupidamisaruannete koostamisel on lähtutud olulisuse printsiibist ning vähemolulisi objekte on arvestatud ja aruannetes
kajastatud lihtsustatud viisil.
Raha
Raha ja selle lähenditena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskonto ja kassa jääke. (Viide: Bilansi rida Raha)
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Aruandeperioodil
laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu
vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes.
Vt bilansirida Nõuded ja ettemaksed.
Varud
Varudena kajastatakse bilansis kutseeksamite sooritamiseks ostetud tahvelarvuteid. Põhivaradena arvele võtmiseks on eseme väärtus liiga
madal.
Vt. bilansirida Varud
Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võlad töövõtjatele, viitvõlad ning muud võlakohustused) võetakse algselt arvele nende
soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Tulud
MTÜ-le Autokutseõppe Liit laekuvad summad liikmemaksudena, SA Kutsekoda ja töömaailma kutsete taotlejate poolt kutseeksamite
korraldamiseks, läbiviimiseks ja kutseeksamite arendustegevusteks. Kajastatakse tuluna perioodis, mil toimub nende arvelt kulude tegemine.
Ühingu liikmemakse kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Kulud
2021. aasta kulud olid planeeritud ja tehtud kutsete arendustegevuseks eelmiste perioodide arvelt.
Seotud osapooled
31. detsembri 2021.a seisuga oli liidul 22 liiget (18 eraisikut ja 4 juriidilist isikut). Ühingul oli 3-liikmeline juhatus.
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2021. a. majandusaasta aruanne

Üldkoosoleku kokkukutsumisel on Liidu liikmete nimekirjas 19 eraisikut ja 4 juriidilist isikut.

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

2021

2020

Palgakulu

57 328

29 676

Sotsiaalmaksud

19 370

10 466

482

-191

4 675

3 605

81 855

43 556

7

8

31.12.2021

31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv

18

15

Juriidilisest isikust liikmete arv

4

4

2021

2020

6 153

6 693

Puhkusereserv
rendilepingu tasud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud
olulised soodustused

Arvestatud tasu
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.04.2022
Autokutseõppe Liit (registrikood: 80253652) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ENE PUKK

Juhatuse liige

21.04.2022

Resolutsioon:

Majandusaasta aruandes on trükiviga 'liikmete arv seisuga 31.12.2022', õige
on '31.12.2021'. Parandamise võimalust ei leidnud, seetõttu juhatus
allkirjastab uuesti.

AHTI AASALA

Juhatuse liige

22.04.2022

PRIIT AUVÄÄRT

Juhatuse liige

04.05.2022

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Haridust abistavad tegevused

85601

Jah

Muude kutseorganisatsioonide tegevus

94129

Ei

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 56681400

E-posti aadress

autokutse@gmail.com

Veebilehe aadress

www.autokutse.ee

