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1.  Mõisted 

Asutuse koolitus (A) = asutuse poolt korraldatav koolitus ainult oma asutuse töötajatele ja asutuse töötaja 
osalemine koolitusturult leitud koolitusel. 

Asutuse korraldatud keskne koolitus (AKKO) = Asutuse poolt korraldatav koolitus, kus sihtrühmas on ka 
teiste asutuste töötajaid. 

Keskne koolitus (KEKO) = Rahandusministeeriumi ja/või Riigikantselei poolt korraldatav keskne koolitus. 

2. Koolituste register 

Koolituste register on koht, kuhu koonduvad kõik asutuse koolitused ja asutusele pakutud kesksed 
koolitused. Samuti tuleb koolitushalduril uue koolituse sisestamist alustada koolituste registrist.  

Ava “Koolitused” menüüpunktist “Koolituste register”.   

 

Vaikimisi kuvatakse koolituste registris Sinu korraldatud sisestamisel ja avalikustatud koolitused, mis 
toimuvad ajavahemikus tänane kuupäev miinus 15 päeva kuni tänane kuupäev pluss 60 päeva. Koolitused 
reastatakse koolituse algusaja järgi. 

 

Registrist saad otsida koolitusi kasutades liht- ja detailotsingut.  

Kui Sinu roll on asutuse koolitushaldur, siis leiad registrist: 

 Oma asutuse sisestamisel, avalikustatud ja lõpetatud koolitusi 

 Teiste asutuste avalikustatud ja lõpetatud AKKO koolitusi, mis on suunatud Sinu asutusele 

  Avalikustatud/lõpetatud KEKO koolitusi, mis on suunatud Sinu asutusele 

Kui Sinu roll on KEKO koolitushaldur, siis leiad registrist: 

 Oma asutuse sisestamisel, avalikustatud ja lõpetatud KEKO koolitusi  
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LIHTOTSING  

Menüüsse „Koolituste register“ sisenedes avatakse esmalt lihtotsing. 

Lihtotsinguga saab otsida järgmiste parameetrite järgi: 

 Koolituse nimetus [1] - käsitsi täidetav tekstiväli, süsteem pakub vasteid kahe tähemärgi sisestamisel. 

 Toimumise koht (Riik/Linn) [2] – väljale klikkides kuvatakse riikide/linnade rippmenüü. Riigi/Linna 
valimiseks kliki nimetusele. Järgmise valimiseks kliki uuesti väljale ning vali uus Riik/Linn. 

 Koolitusasutus [3] – väljale klikkides tuleb otsitava koolitusasutuse nimest sisestada vähemalt 2 
tähemärki, misjärel kuvatakse koolitusasutuste loetelu tähestikulises järjekorras. Koolitusasutusi saab 
väljale valida mitu. 

 Koolitaja [4] – käsitsi täidetav tekstiväli. Süsteemis kasutatud koolitajate nimede leidmiseks sisesta 
vähemalt 2 tähemärki. 

 Osaleja [5]  - käsitsi täidetav tekstiväli. Koolitusel osaleja nime järgi otsing aktiveerub vähemalt 2 
tähemärgi sisestamisel. Võimalik on sisestada mitu osaleja nime. Kui valiti mitu osaleja nime, siis 
otsitakse koolitusi, kus vähemalt ühel valitud osalejal on kinnitatud, ootel või üle vaatamata 
osalemine. 

o Asutuse koolitushaldur saab otsida koolitusi oma asutuse töötajate järgi. 

o KEKO koolitushaldur saab otsida koolitusi kõikide asutuste töötajate järgi. Asutuste 
mitteavalikke ehk AK tunnusega töötajaid valida ei saa. 

 Koolituse toimumisaja vahemik [6] – vaikimisi kuvatakse ajavahemikku tänane kuupäev miinus 15 
päeva kuni tänane kuupäev pluss 60 päeva. 

 Koolituse tase [7] – saab valida mitu taset korraga. Taseme valimiseks märgista tase. 

 Staatus [8] - saab valida mitu staatust korraga. Staatuse valimiseks märgista staatus. 

 Linnuke "Ainult minu korraldatud koolitused" [9] -  kui väli on märgistatud, siis otsitakse koolitusi, 
mida Sina oled süsteemi loonud. 

 Linnuke „Mahupõhised koolitused“ [10] – kui väli on märgistatud, siis otsitakse ka mahupõhiseid 
koolitusi. 

 Valikud: „Ainult plaanijärgsed“, „Ainult plaanivälised“, „Mõlemad " [11]  – otsib vastavalt 
plaanijärgseid, plaaniväliseid või kõiki koolitusi.  
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Kui soovid otsingutulemust veel kitsendada, saad kasutada detailotsingut. 

DETAILOTSING 

Detailotsingu välju saab avada kui vajutada nuppu „Detailne otsing.“ 

 

Detailotsingu korral saab sisestada lisaks lihtotsingu väljadele järgmisi otsingukriteeriume: 

 SAPi ID [1] – koolituse SAP süsteemist pärit numbriline ID. 

 Koolituse valdkond [2] – rippmenüü valikust saab valida mitu valdkonda. 

 Asutuse tunnus 1 [3] – rippmenüü valik asutusega seotud SAP süsteemist edastatud väärtustega. 
Saab valida mitu väärtust.  

 Asutus tunnus 2 [4] – rippmenüü valik asutusega seotud SAP süsteemist edastatud väärtustega. Saab 
valida mitu väärtust. 

 Kontaktisik [5] – koolituse kontaktisik. Saab valida mitu kontaktisikut. 



 

6 

Riigi Tugiteenuste Keskus 
Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › faks 663 8299 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee  

Riigi Tugiteenuste Keskus 

 

 

Kui otsinguparameetrid on paika pandud, tuleb vajutada nuppu „Näita tulemusi“. 

 

 

OTSINGU TULEMUSED 

Otsingu tulemus väljastatakse tabeli kujul. Vaikimisi on koolitused sorteeritud koolituse alguskuupäeva järgi. 
Esimestena kuvatakse „sisestamisel“ staatusega koolitused, kus toimumise kuupäeva ei ole sisestatud.  
Sellised koolitused on kuvatud kollase taustavärviga. 
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Otsingu tulemusse kuvatakse iga koolituse kohta: 

 Algus [1] - Koolituse alguskuupäev 

 Lõpp [2] - Koolituse lõppkuupäev 

 Koolituse nimetus[3] 

 Asukoht [4] -  Koolituse asukoht nt Tallinn, Valga või Rootsi 

 Koolitusasutus [5] – koolituse läbiviija ja või korraldaja asutus 

 Kontaktisik(ud) [6] – koolituse kontaktisik(ud) 

 Kohti [7] - maksimum kohtade arv koolitusel 

 Reg. [8] - registreerunud osalejate arv. Arvesse võetakse ootel ja kinnitatud osalemisi. 
KEKO/AKKO koolituste puhul kuvatakse kaldkriipsu ees numbrit, mis tähistab koolitusel osalejate arvu 
üle kõikide asutuste ning kaldkriipsu järel numbrit, mis tähistab kui palju on vastaval KEKO/AKKO 
koolitusel osalejaid Sinu asutusest. 

 Reg. tähtaeg [9] – koolitusele registreerimise viimane võimalik kuupäev 

 Tase [10] - koolituse tase  

o A -  asutuse koolitus 

o AKKO – asutuse korraldatud keskne koolitus 

o KEKO – keskne koolitus 

 SAP ID [11] - koolituse SAP ID 

 Sta. [12] - koolituse staatus /SAP andmevahetuse seis kuvatakse tabelis ikoonidena 

o  Sisestamisel, SAPi edastamata 

o  Avalikustatud, SAPi edastatud  

o  Avalikustatud, SAP andmevahetuse viga  

o  Lõpetatud 

 

 Osal. [13] - osalejate SAPi saatmise seis kuvatakse tabelis ikoonidena 

o Osalejate andmed SAPi edastamata 

o Osalejate andmed SAPi edastatud, SAPis on osalejate aktuaalne seis 

o Osalejate andmed muudetud, muudatused on SAPi saatmata  

o Osalejate andmete edastamisel tekkis andmevahetuse viga 

 

 Outlook [14] – osalejatele Outlook kalendrikutsete saatmise seisu kuvatakse tabelis ikoonidena 
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o Tühi lahter, kui Outlooki kalendrikutseid pole üldse saadetud 

o Kõigile kinnitatud staatusega osalejatele on kutsed saadetud 

o Kinnitatud osalejate kooseisus on muudatusi ja kõigile ei ole kalendrikutseid saadetud.  

 Tagasiside [15] – kas koolituse tagasiside vorm on loodud ja mis staatuses tagasiside vorm on. 

o –    Tagasiside vorm(id) puuduvad 

o Tagasiside vorm(id) koostamisel 

o Tagasiside kogumine pooleli 

o Tagasiside kogumine on lõppenud 

Roosakal taustal kuvatakse registris selliseid asutuse koolitused (A), millel on „ootel“ staatusega osalejaid ja 
selliseid kesksed koolitused (KEKO), millel on „üle vaatamata“ staatusega osalejaid. 

 

Kui otsingu teostamisel on märgistatud valik „Mahupõhised koolitused“, siis mahupõhiseid koolitusi 
kuvatakse registris rohelisel taustal. 

 

Otsingutulemusi on võimalik sorteerida kõikide veergude järgi, selleks on tabeli päises välja nimetuse taga 
nooleke. Sorteerimiseks kliki noolekesele ning kirjed sorteeritakse sulle kasvavalt või kahanevalt. 

 

Kui tabelis on otsingutulemusi palju, saab otsingutulemusi filtreerida, selleks kasuta lahtrit „Filter“. Alusta 
sõna sisestamist ning süsteem hakkab sulle vastavalt sisestatud sõnaosale vasteid tabelisse filtreerima 
(filtreeritakse koolituse nimetuse järgi). 
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OTSINGU TULEMUSED EXCELISSE 

Koolituste registris tehtud päringu tulemusi on võimalik salvestada Excelisse. Kuna Excelisse salvestatakse ka 
koolitusel osalejad, siis kuvatakse iga koolitust nii mitmel Exceli real, kui mitu osalejat koolitusel oli.  

 

Iga koolituse kohta salvestatakse Excelisse: 

 koolituse alguskuupäev 

 koolituse lõppkuupäev 

 koolituse maht tundides 

 koolituse nimetus 

 koolituse toimumiskoht (riik) 

 koolituse toimumiskoht (linn/maakond) 

 koolituse aadress 

 koolitusasutus 

 kohtade arv 

 registreerunud inimeste arv 

 registreerimise tähtaeg  

 koolituse tase 

 koolituse SAP ID 

 osaleja eesnimi  

 osaleja perenimi 

 osaleja isikukood 

 osaleja SAP ID 

 osaleja elukoht 

 osaleja ametikoht 

 osaleja asutus 

 osaleja e-mail 

 osaleja telefon 

 osalemise staatus 
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3. Koolituste otsing 

Tavakasutajale mõeldud koolituste otsingut saad avada kui valid „Koolitused“ menüüpunktist „Koolituste 
otsing“. 

 

See on piiratud võimalustega otsing, mis võimaldab otsida oma asutuse või asutusele suunatud avalikustatud 
ja lõpetatud koolitusi. 

 

Koolitusi saab otsida järgmiste parameetrite järgi:  

 Koolituse nimetus [1] - käsitsi täidetav tekstiväli, süsteem pakub vasteid kahe tähemärgi sisestamisel. 

 Koolituse toimumisaja vahemik [2] – vaikimisi kuvatakse ajavahemikku tänane kuupäev kuni pluss 30 
päeva. 

 Toimumise koht (Riik/Linn)  [3] – väljale klikkides kuvatakse riikide/linnade rippmenüüd. Riigi/Linna 
valimiseks kliki nimetusele. Järgmise valimiseks kliki uuesti väljale ning vali uus Riik/Linn. 

 Koolitusasutus [4] – väljale klikkides tuleb otsitava koolitusasutuse nimest sisestada vähemalt 2 
tähemärki, koolitusasutuste loetelu kuvatakse tähestikulises järjekorras. Koolitusasutusi saab väljale 
valida mitu. 

 Koolitaja [5] – käsitsi täidetav tekstiväli. Koolitajate nimede leidmiseks sisesta vähemalt 2 tähemärki. 

 Osaleja [6]  - käsitsi täidetav tekstiväli. Koolitusel osaleja nime järgi otsing aktiveerub vähemalt 2 
tähemärgi sisestamisel. Võimalik on sisestada mitu osaleja nime. Kui valiti mitu osalejat, siis otsitakse 
koolitusi, kus vähemalt ühel valitud osalejal on kinnitatud, ootel või üle vaatamata osalemine.  

NB! Osaleja järgi otsingu võimalus on olemas ainult juhi või registreerija rolli omaval töötajal. 
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 Valdkond [7] - väljale klikkides kuvatakse valdkondade loetelu tähestikulises järjekorras. Valdkondi 
saab väljale valida mitu. 

Otsingu tulemusse kuvatakse iga koolituse kohta: 

 Algus [1] - Koolituse alguskuupäev 

 Lõpp [2] - Koolituse lõppkuupäev 

 Koolituse nimetus [3] 

 Tase [4] - koolituse tase  

o A -  asutuse koolitus 

o AKKO – asutuse korraldatud keskne koolitus 

o KEKO – keskne koolitus 

 Asukoht [5] -  Koolituse asukoht nt Tallinn, Jõgevamaa või Soome 

 Koolitusasutus [6] – koolituse läbiviija või korraldaja asutus 

 Vorm [7] – koolituse vorm 

 Kohti [8] - maksimum kohtade arv koolitusel 

 Registr. [9] - registreerunud osalejate arv. Võetakse arvesse ootel ja kinnitatud osalemisi. 

 

4. Koolituskalender 

Koolituskalendri vaatamiseks ava „Koolitused“ menüüpunktist „Koolituskalender“. 

 

Vaikimisi kuvatakse Sulle jooksva kuu koolituste nimekirja, mis on Sinule suunatud, ehk koolitusi, mille 
sihtrühma Sina kuulud. 
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Koolitushalduril, on võimalik vaadata kalendrist kõiki asutuse koolitusi, sh koolitusi, mille sihtrühma ta ise ei 
kuulu. Asutuse koolituste vaatamiseks märgista koolituskalendri all filtri lahter „Näita minu asutuse 
koolitusi“.  

 

Koolitushaldurile kuvatakse kõik valitud perioodi asutuse poolt korraldatud ning asutusse suunatud 
koolitused. 
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Kollasel taustal kuvatakse koolitusi, millele registreerimise tähtaeg on möödas. 
Rohelise taustaga kuvatakse mahupõhiseid koolitusi. 

5. Koolituse haldamine 

UUE KOOLITUSE LOOMINE 

Uue koolituse sisestamiseks vali menüüst “Koolitused” >“Koolituste register” ja seejärel vajuta nupule “+ Uus 
koolitus”. 

 

Avaneb aken “Uue koolituse lisamine”.  

Sisesta koolituse andmed: 

 Koolituse nimetus – kirjuta koolituse nimetus kuni 120 tähemärki 

 Koolituse tase – vali koolituse tase 
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o Asutuse koolitushaldur saab valida: Asutuse koolitus (A) ja Asutuse korraldatud keskne 
koolitus (AKKO) 

o KEKO koolitushaldur saab valida: Keskne koolitus (KEKO) 

 Koolituse vorm – määra koolituse vorm (SAP süsteemist edastatud väärtused, nt avatud koolitus, 
sisekoolitus, tellimuskoolitus) 

 Koolituse liik – määra koolituse liik (SAP süsteemist edastatud väärtused: täienduskoolitus, 
tasemeõpe, seminar/konverents, stažeerimine teises asutuses) 

 Koolituse valdkond – määra koolituse valdkond (SAP süsteemist edastatud väärtused, nt juhtimine, 
personalitöö, keeleõpe)  

 

Pane tähele! 
Uue koolituse lisamise aknas on kõikide andmeväljade täitmine kohustuslik. Kui mõni andmeväli on 
täitmata, edasi liikuda ei saa! 

Koolituse sisestamisest saab loobuda, selleks vajuta nuppu "Loobun".  Süsteem paneb koolituse sisestamise 
vormi kinni ja suunab tagasi koolituste registri vaatesse. 

Kui andmeväljad on täidetud, siis vajuta nuppu „Edasi“.  

 

Sulle avatakse uus koolituse detailandmete vorm, eelmises sammus sisestatud andmetega ning staatuses 
„Sisestamisel“, mille juurde kuvatakse sisestamise kuupäev ja kellaaeg. 
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Koolituse detailandmete vorm on jagatud vahelehtedeks: Põhiandmed, Kirjeldus ja materjalid, Seaded ja 
sihtrühm, Teavitused, Osalejad ning Tagasiside. 

PÕHIANDMED  

Koolituse vahelehele „Põhiandmed“ kuvatakse järgnevad andmeväljad: 

 Nimetus – kohustuslik väli. Eeltäidetud koolituse lisamisel sisestatud infoga. Väljale sisestatud infot 
on võimalik muuta. Sisestatava info pikkus võib olla kuni 120 tähemärki. 

 Koolituste plaan – On plaanijärgne koolitus. Kui on märgistatud, siis näitab, et tegemist on 
plaanijärgse koolitusega. Välja märgistust on võimalik muuta. 

 Valdkond - kohustuslik väli. Eeltäidetud koolituse lisamisel sisestatud infoga. Väljale valitud infot on 
võimalik muuta. 

 Liik - kohustuslik väli. Eeltäidetud koolituse lisamisel sisestatud infoga. Väljale valitud infot on 
võimalik muuta. 

 Vorm  - kohustuslik väli. Eeltäidetud koolituse lisamisel sisestatud infoga. Väljale valitud infot on 
võimalik muuta. 

 Asutuse tunnus 1 – rippmenüü valik SAP süsteemist edastatud väärtustega. Valikus kuvatakse Sinu 
asutuse klassifikaatori väärtuseid.  

 Asutuse tunnus 2 – rippmenüü valik SAP süsteemist edastatud väärtustega. Valikus kuvatakse Sinu 
asutuse klassifikaatori väärtuseid.  

 SAPi kaust- kohustuslik väli avalikustamisel. Rippmenüü valik SAP süsteemist edastatud väärtustega. 
Valikus kuvatakse SAPi Business Event Type väärtuseid, mis on seotud Sinu asutusega. Kui asutusel on 
SAPis ainult üks kaust, siis on see vaikimisi valitud. 
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Pane tähele! 
Kui Sa ei leia klassifikaatori „Asutuse tunnus 1“ või „Asutuse tunnus 2“ väljalt vajalikku väärtust, 
kuid arvad, et see on SAP süsteemis olemas, võid uuendada klassifikaatori väärtuseid kasutades 
nuppu „Uuenda SAP-st“ klassifikaatori lahtri juures. Süsteem teeb päringu SAPi ja uuendab 
klassifikaatori väärtused. 

 

TOIMUMISAJAD  

Koolituse toimumisaegade sisestamiseks on kaks varianti: 

1) Koolitus toimub kindlatel aegadel (koolituse loomisel vaikimisi valitud) 

2) Koolitus on mahupõhine 

Koolitus toimub kindlatel aegadel 

Koolituse toimumisaegu saab sisestada käsitsi või genereerida ajagraafik nupust „Loo ajagraafik“. Koolituse 
avalikustamiseks peab olema sisestatud vähemalt üks toimumisaeg. Koolituse salvestamiseks toimumisaeg 
kohustuslik ei ole. 

Toimumisaegade sisestamiseks käsitsi täida ära järgmised andmeväljad plokis „Toimumisaeg“:  

 
 

 Toimumise kuupäev [1] - Vali kalendrist koolituse toimumise kuupäev (kohustuslik) 

 Alguse aeg [2] - Määra koolituse alguse kellaaeg (kohustuslik) 

 Lõpu aeg [3] - Määra koolituse lõpu kellaaeg (kohustuslik) 

 Mooduli nimi, täpsustus (koht, ruum) [4] – sisesta täpsustav info.  

Iga järgneva toimumisaja sisestamiseks vajuta nuppu „+Lisa“. „Toimumise ajad“ plokki lisatakse täitmiseks 
uued täiendavad toimumisaja tühjad andmeväljad. 
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Ajagraafiku genereerimiseks vajuta nuppu „Loo ajagraafik“.  

 

Avaneb ajagraafiku sisestamise aken. 

 

Kui koolitus toimub mitmel järjestikulisel päeval 

Sisesta esimese rea kuupäev [1] ja viimase rea kuupäev [2] ehk koolituse alguse ja lõpu kuupäev.  
Määra koolituse alguse [3] ja lõpu kellaaeg [4]. 
Graafiku loomisel on koolituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg kohustuslikud täita. 
Sisesta täpsustav info: mooduli nimi, täpsustus (koht, ruum) [5] . 

Toimumisaegade salvestamiseks vajuta nuppu „Salvesta“. Süsteem genereerib nii palju ajagraafiku ridu, kui 
on päevi kuupäevade vahel. 

Kui koolitus toimub seeriana kindlatel nädalapäevadel 

Sisesta esimese rea kuupäev [1] ja viimase rea kuupäev [2] ehk koolituse alguse ja lõpu kuupäev.  

Märgista valik „Üritus toimub seeriana kindlatel nädalapäevadel“ [3].  

Valiku märgistamisel avaneb ajagraafiku genereerimise vormi detailsem vaade: 
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 Esimese rea kuupäev [1] – koolituse alguse kuupäev (kohustuslik väli) 

 Viimase rea kuupäev [2] – koolituse lõpu kuupäev (kohustuslik väli) 

 Valik „Üritus toimub seeriana kindlatel nädalapäevadel“ [3] (kohustuslik väli) 

 Nädalapäevad, millal üritus toimub [4] – millistel nädalapäevadel koolitust toimub. Märgista sobiv(ad) 
nädalapäev(ad) (kohustuslik väli). 

 Toimumise kordade arv [5] -  kui oled märkinud koolituse alguse ja lõpu kuupäeva, arvutab süsteem 
ise, kui mitu korda koolitus toimub. Võid ka märkida nädalapäeva(d) ning sisestada toimumiskordade 
arvu, sel juhul arvutab süsteem ise koolituse lõpu kuupäeva. (kohustuslik väli) 

 Alguse aeg [6] – koolituse alguse kellaaeg (kohustuslik väli) 

 Lõpu aeg [7] – koolituse lõpu kellaeg (kohustuslik väli) 

 Mooduli nimi, täpsustus (koht, ruum) [8] – sisesta täpsustav info.  

Graafiku genereerimiseks vajuta nuppu "Salvesta“. Süsteem genereerib sisestatud andmete põhjal: 

 Nii palju ridu kui on toimumiskordade arv. 

 Esimese rea toimumise kuupäevaks määratakse seeria alguskuupäev. 

 Ridade alguse ja lõpu kellaajaks määratakse graafiku loomisel sisestatud alguse ja lõpu aeg. 

 Süsteem genereerib toimumise ajad lähtuvalt määratud nädalapäevadest. 

Kui koolitusel on rohkem kui kolm toimumisaega, siis „Põhiandmed“ vahelehel kuvatakse nähtavana ainult 
kolm esimest toimumisaega. Ülejäänud  toimumisaegu näed, kui klikid lingil „Kuva kõik toimumisajad“. 
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Pane tähele! 
Koolituse toimumisaegade sisestamise viis on määrava tähtsusega, kui portaali kaudu soovitakse 
osalejatele saata ka Outlooki kalendrikutseid. 
Kui toimumisajad on sisestatud ajagraafikuna, siis saadetakse töötajatele kõikide toimumiskordade 
kohta üksnes ÜKS kalendrikutse. 
Kui toimumisajad on sisestatud ükshaaval, siis käsitleb süsteem neid individuaalsete 
toimumisaegadena ja saadab töötajale nii palju kalendrikutseid, kui on koolituse toimumiskordasid. 

Kui asutusele on määratud, et tal on oma koolitusi võimalik avalikustada välises koolitusregistris, siis on 
koolituse toimumisaegade plokis võimalik ka täpsete toimumisaegadega AKKO koolituse puhul lisada 
koolituse mahtu.  

 

Selle välja täitmine mõjutab ainult välise koolitusregistri vaadet, kus lisaks koolituse täpsetele kuupäevadele 
ja kellaaegadele kuvatakse ka koolituse mahtu.  

 

 



 

20 

Riigi Tugiteenuste Keskus 
Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › faks 663 8299 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee  

Riigi Tugiteenuste Keskus 

Koolitus on mahupõhine 

Mahupõhise koolituse sisestamiseks tee valik „On mahupõhine“ „Toimumisaeg“ ploki juures. 

 

Sisesta järgmised mahupõhise koolituse andmed: 

 Alguse kuupäev [1] – kuupäev, millal koolitus algab 
 Lõpu kuupäev [2] – kuupäev, millal koolitus lõpeb 
 Maht tundides [3] – koolituse maht astronoomilistes tundides. Lubatud on sisestada vaid täisarve. 

TOIMUMISKOHT  

Toimumiskoha andmeplokis määra koolituse toimumise koht: 

 Asukoht – millises riigis koolitus toimub. Vaikimisi on määratud „Eesti“. Kui asukohaks on määratud 
välisriik, siis süsteem märgib koolituse automaatselt välis-koolituseks. 

 Linn – millises Eesti linnas või maakonnas koolitus toimub. Kui asukohaks on määratud välisriik, siis 
linna valikuvälja enam ei kuvata. 

 Aadress – toimumiskoha aadress (vabateksti väli). 

Koolituse avalikustamiseks peab olema koolituse asukoht täidetud. Koolituse salvestamisel toimumiskoha 
andmed kohustuslikud ei ole. NB! Outlooki kalendrikutsete puhul saadetakse töötaja kalendrisse asukoht 
linna ja aadressi täpsusega. Riiki ei saadeta, sest kutseid saab saata ainult Eestis toimuvatele koolitustele. 

 

KOOLITAJA  

Koolitaja andmeplokis määra koolitaja andmed: 

 Koolitusasutus  - kohustuslik  avalikustamisel. Rippmenüü valik SAP süsteemist edastatud 
väärtustega. Koolitusasutuse otsing aktiveerub vähemalt 2 tähemärgi sisestamisel.  
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Pane tähele! 
Kui Sa ei leia klassifikaatorist „Koolitusasutus“ vajalikku väärtust, kuid arvad, et see on SAP 
süsteemis olemas, võid uuendada klassifikaatori „Koolitusasutus“ väärtuseid kasutades nuppu 
„Uuenda SAP-st“ klassifikaatori lahtri juures. Süsteem teeb päringu SAPi ja uuendab klassifikaatori 
väärtused. 

 Koolitaja – koolitaja nimi. Käsitsi täidetav tekstiväli. 
 Korraldaja – korraldaja välja kuvatakse ainult siis, kui koolituse tasemeks on valitud Keskne koolitus 

(KEKO). Korraldajaks saab valida süsteemi registreeritud isikut (SAPi ja SAPi väliste asutuste töötaja), 
kes tohib koolitust hallata.  

o Korraldaja kohta kuvatakse eesnimi, perenimi, telefoninumber ja e-maili aadress. 

Pane tähele! 
Korraldaja määramisel annad sellele isikule koolituse haldamise õiguse. Korraldaja saab muuta 
koolituse andmeid, koolitusmaterjale, registreerimise seadeid, osalejate nimekirja, saata teateid ja 
tegeleda tagasiside kogumisega. 

Koolituse haldamiseks peab korraldaja portaali sisse logima ning avama koolituste registri läbi otselingi. 
Koolituste register asub aadressil https://www.riigitootaja.ee/rtip-
client/secure/app/#/trainings.registry.  

 

 

Registreerimise tähtaeg – kohustuslik avalikustamisel. Kuupäev näitab, mis hetkeni saavad töötajad end 
koolitusele registreerida. 

 

Koolituse eeldatavad kulud  

Koolituse eeldatavaid kulusid võid sisestada vastavasse lahtrisse [1]. Eeldatavad kulud on nähtavad vaid 
koolitushaldurile ning on abistavaks infoks koolituste haldamisel. 

https://www.riigitootaja.ee/rtip-client/secure/app/#/trainings.registry
https://www.riigitootaja.ee/rtip-client/secure/app/#/trainings.registry
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Kui koolitusel osalemine on tasuline, märgista väli „Koolitusel on osalemistasu“ [2]. Välja märgistamisel 
avaneb lisaväli [3], kuhu on võimalik sisestada osalemistasu suurus ühe isiku kohta. 

 

Ainult KEKO ja AKKO koolituste puhul on võimalik määrata, et koolitusel on katkestamistasu [4] ja lisaväljale 
sisestada katkestamistasu ühe isiku kohta [5]. Katkestamistasu ilmub välises koolitusregistris koolituse 
detailvaatele. 

Kontaktisikud – kohustuslik väli. Vaikimisi on kontaktisikuks koolituse looja. Vajadusel saad kontaktisikuid 
muuta: kustutada olemasolevat kontaktisikut ja lisada uut või lisada täiendavat kontaktisikut.  

 

Kontaktisiku määramisel otsitakse asutuse koolituse korral isikuid asutuse töötajate valikust või kui on tegu 
AKKO või KEKO koolitusega, siis otsitakse isikuid kõikide asutuste töötajate hulgast. 

o Kontaktisiku kohta kuvatakse eesnimi, perenimi, telefoninumber ja e-maili aadress. 

SALVESTA sisestatud andmed või liigu edasi järgmisele vahelehele.  Kui mõni kohustuslik väli on täitmata, 
kuvab süsteem veateate. Täida kohustuslik väli ning jätka andmete sisestamist. 
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KIRJELDUS JA MATERJALID  

Koolituse vahelehele „Kirjeldus ja materjalid“ kuvatakse kahte plokki: „Kirjeldus, tutvustus“ ja 
„Koolitusmaterjalid“. 

Kirjeldus, tutvustus – koolitust tutvustav tekst, mida kuvatakse koolituse juures ka asutuse töötajatele. Teksti 
on võimalik vormindada, st muuta teksti suurust ja fonti, teksti joondada jm. Mujalt kopeeritud teksti puhul 
on võimalik ka küljes olevaid vorminguid eemaldada. Selleks aktiveeri soovitud tekstilõik ja kasuta nuppu 
„Puhasta vormingut“.  

Pane tähele! 
Saad muuta ainult Sinu asutuse poolt hallatavate koolituste kirjeldust. 
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Koolitusmaterjalid 

 

Uue koolitusmaterjali üleslaadimiseks sisesta: 

 Koolitusmaterjali nimetus [1] 

 Koolitusmaterjali liik [2] - rippmenüü üleriigilisest koolitusmaterjalide liikidest. 

 Manus [3] – Faili lisamine oma arvutist. Ühe faili suurus võib olla maksimaalselt 20 MB. 

Materjali lisamisel on kõik väljad on kohustuslikud. Kui kõik väljad on täidetud, pead vajutama nuppu „Lisa 
nimekirja“.  

 

Pane tähele! 
Koolitusmaterjale saad lisada ainult Sinu asutuse poolt hallatavate koolituste juurde. 

Lisatud koolitusmaterjal laetakse koolituse juurde, tekib koolitusmaterjalide loetelu. Lisaks tekib tühi rida 
täiendava koolitusmaterjali lisamiseks.  

 

Lisatud koolitusmaterjale saab avada ja alla laadida. Selleks vajuta materjali nimetusele. 

Lisatud koolitusmaterjali on võimalik kustutada. Selleks vali koolitusmaterjal, mida soovid kustutada ning 
vajuta nuppu „X“.  Kustutamisel küsitakse kinnitust. Kui kustutamine kinnitada (vajutades „Jah“), 
eemaldatakse koolitusmaterjal loetelust. „Ei“ valiku puhul katkestatakse tegevus ning koolitusmaterjal jääb 
loetellu alles. 

 

Koolitusmaterjali avalikustamine 
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AKKO ja KEKO koolituse puhul saad koolitusmaterjali avalikustada. Märkides koolitusmaterjali avalikuks, 
kuvatakse koolitusmaterjal avalikus materjalide registris, mis on nähtav kõikidele interneti kasutajatele. 

Koolitusmaterjali avalikustamiseks vajuta „Avalikusta“ nuppu vastava koolitusmaterjali juures. 

Koolitusmaterjali avalikust registrist eemaldamiseks vajuta „Peida“ nuppu vastava koolitusmaterjali juures. 

 

SEADED JA SIHTRÜHM  

Koolituse vahelehele „Seaded ja sihtrühm“ kuvatakse registreerimise seadeid ja sihtrühma määramise 
vormi, mis on eeltäidetud vastavalt admin-keskkonnas seadistatud asutuse reeglitele.  

Registreerimise seaded 

Asutuse koolitus 

 

Asutuse koolituse (A) korral saad määrata järgnevaid registreerimise seadeid: 

 Kohti koolitusel kokku [1] - Koolituse kohtade arv 

 Töötajal on õigus ise registreerida [2] -  kui väli on märgistatud, saab töötaja ise koolitusele 
registreeruda. Väli on eeltäidetud asutuse administraatori poolt seadistatud vaikeväärtusega.  

 Töötajal on õigus ise osalemine tühistada [3] – kui väli on märgistatud, saab töötaja ise oma 
osalemise/registreeringu tühistada. Väli on eeltäidetud asutuse administraatori poolt seadistatud 
vaikeväärtusega. 

o Koos selle välja märgistamisega pead täitma lahtrit „Tühistamise hiliseim kuupäev“ [4], 
millega määrad, mis ajani on töötajal võimalik registreeringut tühistada. 
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 Osaleja peab esitama koolitustaotluse [5] - kui väli on märgistatud, peab koolitusel osalemiseks 
esitama koolitustaotluse.  Valikut saab teha ainult siis, kui on tehtud valik "Töötajal on õigus ise 
registreerida“. 

 Osalejate nimekiri on avalik [6] – kui väli on märgistatud, siis kuvatakse osalejate nimekirja koolituse 
andmete juures ehk tavatöötajad näevad kõikide osalejate nimesid. Kui väli ei ole märgistatud, siis 
tavakasutajate jaoks ei ole nimekiri avalik, aga koolitushaldurid näevad tervet koolituse osalejate 
nimekirja. Registreerija ja struktuuriüksuse juht näevad sellisel juhul osalejate nimekirjas ainult oma 
alluvate/töötajate nimesid.  

 

Asutuse korraldatud keskne koolitus (AKKO) 

 

 

Asutuse korraldatud keskse koolituse (AKKO) korral saad määrata järgnevaid registreerimise seadeid: 

 Kohti koolitusel kokku [1] - Koolituse kohtade arv 

 Töötajal on õigus ise osalemine tühistada [2] – kui väli on märgistatud, saab töötaja ise oma 
osalemise tühistada. Väli on eeltäidetud asutuse administraatori poolt seadistatud vaikeväärtusega. 

o Koos selle välja märgistamisega pead täitma lahtrit „Tühistamise hiliseim kuupäev“, millega 
määrad, mis ajani on töötajal võimalik registreeringut tühistada. 

o Antud seadistus kehtib kõikide asutuste töötajate jaoks, kes kuuluvad koolituse sihtrühma. 

 Osalejate nimekiri on avalik [3] – kui väli on märgistatud, siis kuvatakse osalejate nimekiri koolituse 
andmete juures ehk tavatöötajad näevad osalejate nimekirja. Kui väli ei ole märgistatud, siis 
tavakasutajate jaoks ei ole nimekiri avalik, aga koolitushaldurid näevad tervet koolituse osalejate 
nimekirja. Registreerija ja struktuuriüksuse juht näevad osalejate nimekirjas ainult oma 
alluvaid/töötajaid.  

o Antud seadistus kehtib kõikide asutuste töötajate jaoks, kes kuuluvad koolituse sihtrühma. 

 Lisainfo koolitusjuhile kohtade jaotamise kohta [4] – lisainfo sihtrühma asutuste koolitushaldurite 
jaoks. 

Sihtrühma kuuluva asutuse koolitushaldur saab oma asutuse töötajate jaoks lisaks määrata: 

 Töötajal on õigus ise registreerida [1] -  kui väli on märgistatud, saab töötaja ise koolitusele 
registreeruda. Väli on eeltäidetud asutuse administraatori poolt seadistatud vaikeväärtusega. 

 Osaleja peab esitama koolitustaotluse [2] - kui väli on märgistatud, peab koolitusel osalemiseks 
esitama koolitustaotluse.  Valikut saab teha ainult siis kui on tehtud valik "Töötajal on õigus ise 
registreerida“. 

 Lisainfo asutuse töötajatele [3]  - lisainfo koolituse kohta, mis on nähtav ainult Sinu asutuse 
töötajatele. 

 Koolitushaldur peab oma asutuse osalejate nimekirja üle vaatama [4] – kui väli on märgistatud, siis 
töötaja koolitusele lisamisel saab tema osalus staatuse „üle vaatamata“. Asutuse koolitushaldur peab 
töötaja osalussoovi kinnitama, et osaleja andmed liiguks edasi koolituse omaniku vaatesse.  
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Keskne koolitus (KEKO) 

 

Keskse  koolituse (KEKO) korral saab määrata järgnevad registreerimise seadeid: 

 Kohti koolitusel kokku [1] - Koolituse kohtade arv 

 Töötajal on õigus ise osalemine tühistada [2] – kui väli on märgistatud, saab töötaja ise oma 
osalemise tühistada. Väli on eeltäidetud KEKO administraatori poolt seadistatud vaikeväärtusega. 

o Koos selle välja märgistamisega pead täitma lahtrit „Tühistamise hiliseim kuupäev“, 
millega määrad, mis ajani on töötajal võimalik registreeringut tühistada. 

o Antud seadistus kehtib kõikide asutuste töötajate jaoks, kes kuuluvad koolituse 
sihtrühma. 

 Osalejate nimekiri on avalik [3] – kui väli on märgistatud (NB! vaikimisi märgistatud, ei ole admin-
moodulis seadistatav vaikeväärtus!), siis kuvatakse osalejate nimekiri koolituse info juures ehk 
tavatöötajad näevad osalejate nimekirja.  Kui väli ei ole märgistatud ehk ei ole avalik, siis 
koolitushaldurid näevad tervet koolituse osalejate nimekirja. Registreerija ja struktuuriüksuse 
juht näevad sellisel juhul osalejate nimekirjas ainult oma töötajate/alluvate nimesid. 

 Lisainfo koolitusjuhile kohtade jaotamise kohta – lisainfo sihtrühma asutuste koolitushaldurite 
jaoks.  

SALVESTA andmed või liigu edasi järgmisele vahelehele.  Salvestamisel andmeväljade täitmine ei ole 
kohustuslik. Andmeväljade täitmine on kohustuslik koolituse avalikustamisel. 
Salvestatud andmed rakenduvad töötajatele sellele koolitusele registreerimisel. 

Sihtrühma kuuluva asutuse koolitushaldur saab oma asutuse töötajate jaoks lisaks määrata: 

 Töötajal on õigus ise registreerida [1] -  kui väli on märgistatud, saab töötaja ise koolitusele 
registreeruda. Väli on eeltäidetud asutuse administraatori poolt seadistatud vaikeväärtusega. 

 Osaleja peab esitama koolitustaotluse [2] - kui väli on märgistatud, peab koolitusel osalemiseks 
esitama koolitustaotluse.  Valikut saab teha ainult siis kui on tehtud valik "Töötajal on õigus ise 
registreerida“. 

 Lisainfo asutuse töötajatele [3]  - lisainfo koolituse kohta, mis on nähtav ainult Sinu asutuse 
töötajatele. 

 Koolitushaldur peab oma asutuse osalejate nimekirja üle vaatama [4] – kui väli on märgistatud, siis 
töötaja koolitusele lisamisel saab tema osalus staatuse „üle vaatamata“. Asutuse koolitushaldur peab 
töötaja osalussoovi kinnitama, et osaleja andmed liiguks edasi keskse koolituse vaatesse.  
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Pane tähele! 

 Asutuse koolituse juures sisestatud registreerimise seaded kehtivad Sinu asutuse töötajale. 

 AKKO koolituse korral sisestatud registreerimise seaded: 

 Registreerimise tähtaeg ja registreerimise tühistamise tähtaeg on ühised kõikide sihtrühma 
asutuste jaoks. 

 „Töötajal on õigus ise registreerida“ ja „Osaleja peab esitama koolitustaotluse“ - rakenduvad ainult 
Sinu (kui koolituse looja) asutuse töötajatele. Teised sihtrühma kuuluvad asutused saavad määrata 
ise oma asutuse registreerimise seadeid. 

 „Töötajal on õigus ise osalemine tühistada“ ja „Osalejate nimekiri on avalik“ rakenduvad kõikide 
sihtrühma asutuste jaoks. 

 KEKO koolituse korral sisestatud registreerimise seaded: 

 Registreerimise tähtaeg ja registreerimise tühistamise tähtaeg on ühised kõikide jaoks. 

 „Töötajal on õigus ise osalemine tühistada“ ja „Osalejate nimekiri on avalik“ rakenduvad kõikide 
sihtrühma asutuste jaoks. 

 „Töötajal on õigus ise registreerida“, „Osaleja peab esitama koolitustaotluse“ ja „Koolitushaldur 
peab oma asutuse osalejate nimekirja üle vaatama“ seadeid määrab iga sihtrühma kuuluv asutus 
oma asutuse töötajate jaoks eraldi. 

Koolituse avalikustamisel rakenduvad kõikidele sihtrühma asutustele automaatselt nende seadistustes 
määratud kesksete koolituste vaikereeglid. 
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SIHTRÜHMA MÄÄRAMINE 

Koolituse sihtrühm tähendab töötajaid, kellele koolitus on mõeldud. Sihtrühma kuuluvad töötajad näevad 
vastavat koolitust oma koolituste kalendris. Sihtrühma mitte kuuluvate töötajate kalendrisse vastav koolitus 
ei ilmu.  
Kui koolituse seadetes on lubatud töötaja enda poolne registreerimine koolitusele, siis seda saavad teha 
üksnes sihtrühma kuuluvad töötajad. Kui töötaja ei ole sihtrühmas, siis ta ennast koolitusele registreerida ei 
saa.  

Sihtrühma määramiseks vajuta nuppu „Täienda sihtrühma“ (Asutuse koolituse puhul). 

  

 või “Muuda sihtrühmasid” (AKKO või KEKO koolituse puhul). 

 

Pane tähele! 
Asutuse koolituse sihtrühmaks saad lisada ainult oma asutuse töötajaid, ametikohti, struktuuriüksusi 
või kogu asutust. 

AKKO/KEKO koolituse sihtrühmaks saad lisada kõiki RTIP koolitusmoodulit kasutavaid riigisektori 
asutusi, nende struktuuriüksuseid, ametikohti ja töötajaid (v.a neid, mis on määratud asutusesiseseks 
kasutuseks ehk AK tunnusega). 
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Asutuse koolituse korral avaneb asutuse sihtrühma koostamise aken, kus parempoolses plokis kuvatakse  
asutuse struktuuripuud ja puu filtrit ning vasakpoolses plokis välja valitud sihtrühma (vaikimisi tühi). 

Puu struktuuri saad vaadata klikkides noolele asutuse/struktuuriüksuse/ametikoha juures. 

   

AKKO/KEKO koolituse korral avaneb sihtrühma koostamise aken, kus parempoolses plokis kuvatakse riigi 
struktuuripuud (RTIP koolitusmoodulit kasutavad riigi- ja avaliku sektori (nn SAPi välised) asutused) ja puu 
filtrit ning vasakpoolses plokis välja valitud sihtrühma (vaikimisi tühi). 

Riigi struktuuri saad vaadata klikkides noolele valitsemisala/asutuse/struktuuriüksuse/ametikoha juures. 
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Sihtrühma saab lisada:  

1.  Terve asutus   

2.  Struktuuriüksus 

3.  Ametikoht 

4.  Töötaja isikuliselt 

Pane tähele! 
Kui lisad sihtrühma ametikoha, selle täitja aga vahepeal muutub, siis saab koolitusele ennast 
registreerida uus ametikohta täitev töötaja ja endine töötaja enam mitte. 
Kui lisad sihtrühma töötaja isikuliselt ja ta vahepeal liigub ühelt ametikohalt teisele, siis saab ta end 
jätkuvalt koolitusele registreerida. 

Sihtrühma määramiseks ava parempoolsest plokist struktuuripuu ning märgi asutus, struktuuriüksus, 
ametikoht või töötaja keda soovid sihtrühma määrata või kasuta sihtrühma otsimiseks struktuuripuu filtrit.  

Valitud asutusi/struktuuriüksuseid/ametikohti/töötajaid kuvatakse struktuuripuus kollasel taustal. 

Kui vajalikud asutus/struktuuriüksused/ametikohad/töötajad on märgitud, vajuta vasakusse plokki suunavat 
noolenuppu.  
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Vasakusse plokki kuvatakse valitud sihtrühma koosseis asutuse tasemel. Kui asutus on lisatud sihtrühma 
tervikuna, kuvatakse asutuse nimi valgel taustal. Kui asutus ei ole tervikuna sihtrühmas, kuvatakse selle nimi 
hallil taustal.  

Sihtrühma lisatud struktuuriüksuseid/ametikohti/töötajaid saab vaadata klikkides noolele asutuse juures.  
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Kui soovid valida kogu struktuuripuud (otsingutulemust), siis vajuta nuppu „Vali kõik“ ning seejärel 
noolenuppu. 

 

Juba sihtrühmas olev asutus, osakond, ametikoht, töötaja on kuvatud paremas plokis sinisel taustal ja neid 
pole võimalik sihtrühma uuesti lisada. 
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Sihtrühma koosseisus olevat asutust, struktuuriüksust, ametikohta või isikut on võimalik sihtrühmast 
eemaldada. Selleks vali sihtrühmast vajalik asutus, struktuuriüksus, ametikoht või töötaja ning vajuta 
paremasse plokki suunavat noole nuppu. 

 

 

Pane tähele! 
Kui sihtrühm oli lisatud asutuse tasemel ja ühest osakonnast viiakse üks inimene välja, siis sihtrühm 
arvutatakse ümber: sihtrühmas on nüüd selle osakonna välja viimata ametikohad ning ülejäänud 
osakonnad tervikuna ja ilma osakonnata inimesed eraldi. 

Struktuuripuu filter 

Filtrist saad otsida järgmiste parameetrite järgi: 

 Töötaja ees- ja perekonnanimi  

 Struktuuriüksus 

 Ametikoht 

 EL eesistumise tunnus 

Filtrit kasutades kuvatakse struktuuripuusse ainult neid struktuuriüksuseid, ametikohti, inimesi, kes vastavad 
otsingukriteeriumitele. Juhul kui otsingukriteeriumitele vastab terve asutus, struktuuriüksus või osakond, 
saab asutust, struktuuriüksust või osakonda avada ja vaadata selle täpsemat struktuuri. 

Pane tähele! 
Otsingus kasutatakse „JA“ kriteeriumit, kus iga uus valik piirab eelmist tulemust.  

Töötaja nime järgi otsimiseks sisesta filtrisse eesnimes või perenimes sisalduv sõnaosa. Süsteem pakub 
töötajaid, kelle eesnimi või perenimi sisaldab sisestatud sõnaosa.  
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Saad korraga valida ühte inimest ning seejärel tulla tagasi otsingu tulemuste juurde vajutades filtri lahtri peal. 

 

Struktuuriüksuse/ametikoha järgi otsimiseks sisesta filtrisse struktuuriüksuse/ametikoha nime algus. Süsteem 
pakub vasteid, mis sisaldavad sisestatud sõnaosa.  
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Ametikohapõhiselt otsides kuvatakse otsingutulemustes iga ametikoha kohta: ametikoht ja seda täitva isiku 
eesnimi ja perenimi. 

   

Kui ametikohal töötab rohkem kui üks inimene, siis nende nimed avanevad kui klikid noolel ametikoha juures. 
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Ametikoha all (avaneb noolega) kuvatakse isiku nime koos isiku ikooniga, mis võimaldab lisada isikut 
nimeliselt sihtrühma, mitte ametikohta (st kui inimene vahetab oma ametikoha, on ta endiselt koolituse 
sihtrühmas).   

Kui ametikoht on sihtrühmas ning soovitakse isikut nimeliselt lisada, tuleb tema ametikoht sihtrühmast 
eemaldada. 
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EL eesistumise tunnuse järgi otsimiseks alusta tähthaaval tunnuse sisestamist. Peale neljanda tähe sisestamist 
kuvatakse Sulle eesistumisega seotud klassifikaatorit. Tunnuse valimiseks kliki sellel, süsteem kuvab 
tulemuseks kõik töötajad, kellel vastav tunnus on olemas. Asutuse koolituse puhul kuvatakse tulemuseks kõiki 
vastava tunnusega asutuse töötajaid, KEKO ja AKKO koolituse puhul kõiki vastava tunnusega töötajaid üle riigi 
kõikidest asutustest, kus koolitusmoodul on aktiveeritud. 

 

Eesistumisega seotud tunnust kuvatakse töötaja andmete juures. 
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Eesistumisega seotud tunnuse järgi otsimisel lisatakse töötaja sihtrühma isikuliselt. 

Sihtrühma salvestamiseks vajuta Salvesta.  

 

Valitud sihtrühm kuvatakse koolituse sihtrühma plokis. Kui asutus on lisatud sihtrühma tervikuna, kuvatakse 
asutuse nimi valgel taustal. Kui asutus ei ole tervikuna sihtrühmas, kuvatakse selle nimi hallil taustal. 
Sihtrühma lisatud struktuuriüksuseid/ametikohti/töötajaid saab vaadata klikkides noolele asutuse juures. 

 
 

AKKO/KEKO koolituse korral kuvatakse halli värviga plokis neid asutusi, kes on ennast koolituse sihtrühmast 
eemaldanud. 
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LISAKÜSIMUS KOOLITUSELE REGISTREERIMISEL 

„Seaded ja sihtrühm“ vahelehel on registreerimise seadete plokis võimalik linnukesega märkida, kas 
töötajatelt küsitakse koolitusele registreerimisel lisaküsimust [1]. Kui väli on linnukesega markeeritud, tuleb 
täita küsimuse lahter [2].  
Lisaküsimus annab võimaluse koguda koolitusele registreerijatelt täiendavat infot. 
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Kui lisainfo küsimine on sisse lülitatud, siis huvilisele, kes koolitusele registreerimiseks vajutab nuppu „Soovin 
osaleda“,  kuvatakse hüpikakent koos küsimuse teksti [3] ja vastuse lahtriga [4].  

 

Koolituste haldurile kuvatakse osalejate vastuseid hüpikaknas, mis avaneb osalejate tabelis osaleja nimel 
klikkides [5]. 

 

Hüpikaknas on osaleja lisaküsimuse vastus kuvatud kirjutuskindlana [6]. 

 

Lisaküsimustele antud vastused salvestuvad ka osalejate Excelisse.  
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KOOLITUSE AVALIKUSTAMINE VÄLISEL VEEBILEHEL 

Kui sinu asutusele on lubatud/seadistatud AKKO/KEKO koolituste avalikustamine välisveebis, siis saad 
sihtrühmade alajaotuses linnukesega märkida, kas see konkreetne koolitus läheb avalikule veebilehele [1]. 
Kui lahter on linnukesega märgistatud, siis avaneb võimalus valida sihtrühma grupp [2] ning lisada 
vabatekstilist sihtrühma kirjeldust (kuni 1000 tähemärki) [3].  
 

 
 

Linnukesega märgistatud ja avalikustatud koolitus muutub avalikus koolitusregistris nähtavaks ning seeläbi on 
koolitusele võimalik registreeruda ka  RTIPi välistel isikutel. 
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KOOLITUSE AVALIKUSTAMINE 

Kui koolituse andmed on sisestatud ning koolitus on avalikustamiseks valmis, tuleb see avalikustada. 
Koolituse avalikustamiseks vajuta nuppu „Avalikustan“. 

 

Koolituse avalikustamiseks peavad olema täidetud järgmised väljad: 

 Koolituse nimetus 

 Koolituse tase 

 Valdkond 

 Liik 

 Vorm 

 SAPi kaust 

 Vähemalt üks toimumisaeg 

 Toimumiskoht 

 Koolitusasutus 

 Registreerimise tähtaeg 

 Vähemalt üks kontaktisik 

 Sihtrühm 

Kui mõni avalikustamiseks vajalik andmeväli on täitmata, kuvatakse sellekohane veateade ning koolitust ei 
avalikustata.  Täida kõik avalikustamiseks kohustuslikud andmeväljad ning vajuta uuesti nuppu „Avalikusta“.  
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Koolituse andmed edastatakse SAP süsteemi ning koolitus saab staatuse „Avalikustatud. SAP-i edastatud“.  
SAP süsteem tagastab portaalile koolituse numbri (SAP ID).  

Avalikustatud koolitus muutub avalikuks sihtrühma asutuste kalendrites ja koolituste otsingus. 

 

 

Kui SAP andmevahetuses tekib viga, siis kuvatakse SAP-i edastamise ebaõnnestumist ka koolituse staatuse 
juures. 
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Pane tähele! 
Juhul kui koolituse avalikustamisel tekib viga koolituse andmete SAPi edastamisel, pöördu 
administraatori poole, kes saab vaadata andmevahetuse käigus tekkinud vigu ning vajadusel koolituse 
andmeid täiendada ja taaskäivitada koolituse andmete SAPi saatmise. 
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KOOLITUSE MUUTMINE  

Koolituse andmetes on muudatuste tegemine alati võimalik, kui koolituse tase on „Asutuse koolitus“. Asutuse 
korraldatud keskset koolitust saab muuta ainult siis, kui see kuulub Sinu asutusele, s.t pole loodud teise 
asutuse koolitushalduri poolt. 

Koolitust saab muuta, kui koolitus on staatuses: sisestamisel, avalikustatud või lõpetatud. 

Koolituse muutmiseks ava registrist koolitus ning vajuta nuppu „Avan muutmiseks“.   

 

Muutmiseks küsitakse kinnitust. Kui muutmine kinnitada (vajutades „Jah“), siis avatakse koolitus 
muudetavate andmeväljadega. Muudetavad on kõik andmed. 

 

Kui vajalikud muudatused on tehtud, siis vajuta nuppu „Salvesta“. Süsteem kontrollib, kas kõik kohustuslikud 
väljad on täidetud ja salvestab koolituse. 

Kui „Avalikustatud“ või „Lõpetatud“ staatusega koolitusel muudeti SAP süsteemi saadetavaid andmevälju, siis 
salvestamisel edastab süsteem koolituse andmed koos koolituse SAP ID-ga SAP süsteemi. 

SAP süsteemi saadetavad andmeväljad: 

 nimetus 

 valdkond 

 liik 

 vorm 

 asutuse tunnus 1 
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 asutuse tunnus 2  

 SAPi kaust 

 toimumiskuupäev/kellaaeg 

 asukoht (riik ja linn) 

 koolitusasutus 

 koolitaja 

Süsteem kuvab kinnitusakent. 

 

Kui kasutaja kinnitab oma salvestamist, on nupp "Salvesta" mitteaktiivne seni kuni SAP süsteemist pole 
tulnud positiivne või negatiivne vastus. SAP andmevahetuse tulemus kajastub koolituse staatuses (SAP-i 
edastatud / SAP-i edastamine ebaõnnestus). 

Koolitushaldur saab asutuse koolitust (A) muuta asutuse korraldatud keskseks koolituseks ehk AKKO-ks . 

Kui koolituse tase on "Asutuse koolitus", siis kuvatakse nupureal nuppu „ Muudan AKKO-ks“. Nuppu 
vajutamisel küsib süsteem kinnitust koolituse taseme muutmise kohta. Kui oma soov kinnitada (vajutades 
„Jah“), siis muutub koolituse tase AKKO-ks.  

 

Vastupidises suunas (ehk AKKO -> Asutuse koolitus (A)) koolituse taset muuta ei saa. 

KOOLITUSE KOPEERIMINE 

Koolituse andmete põhjal on võimalik luua korduvkoolitust ehk olemasoleva koolituse andmeid saab 
kopeerida. Koolituse kopeerimiseks vajuta „Kopeerin“ nuppu koolituse andmete juures. 
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Tekib uus koolitus, mille staatus on „Sisestamisel“. Kopeeritakse järgmised koolituse andmed: 

 Koolituse nimetus 

 Koolituse tase, vorm, liik ja valdkond 

 Asutuse tunnus 1, asutuse tunnus 2 (kui olid täidetud) 

 SAPi kaust 

 Toimumiskoht ja aadress 

 Korraldaja (KEKO koolituse korral) 

 Koolitusasutus 

 Koolitaja 

 Kontaktisikud 

 Koolituse eeldatavad kulud 

 Osalemistasu 

 Kirjeldus 

 Kohtade arv 

 Lisainfo koolitushalduritele kohtade jaotamise kohta (AKKO ja KEKO koolituse korral) 

 Sihtrühm 

 Registreerimise seaded 

 Tunnus „Plaanijärgne“  

 Koolitusmaterjalid 

Saad kopeeritud koolitust vajadusel kõike muuta. Saad kopeeritud koolitust avalikustada või kustutada. 

KOOLITUSE KUSTUTAMINE 

Asutuse koolitust (A) on koolitushalduril alati õigus kustutada. 

Asutuse korraldatud keskset koolitust (AKKO) saad kustutada kahel juhul: 

- Koolitus kuulub Sinu asutusele, s.t. on loodud Sinu asutuse koolitushalduri poolt 

- Koolitus on loodud teise asutuse koolitushalduri poolt, kuid vähemalt üks Sinu asutuse töötajatest 
kuulub koolituse sihtrühma.  

Koolitust saab kustutada, kui koolitus on staatuses: sisestamisel, avalikustatud või lõpetatud. 

Koolituse kustutamiseks vajuta nuppu “Kustutan”.  
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Kustutamisel küsitakse kinnitust kustutamise kohta.  

 

Samuti tuletab süsteem meelde, et koolituse tühistamise kohta on vaja saata osalejatele teadet.   

 

Kui kustutamine kinnitada (vajutades „Jah olen ja kustutan koolituse“), kustutatakse koolitus. Kui koolitus oli 
staatuses „Avalikustatud“ või „Lõpetatud“, kustutatakse koolitus ka SAP süsteemist.  

Pane tähele! 
"Avalikustatud" ja "Lõpetatud" koolitust saab kustutada ainult siis, kui sellega ei ole seotud ühtegi 
osalemist ja osalejate nimekirja muudatused (s.t. tühistamised) on SAP süsteemi saadetud. 

Kui koolitusel on olemas vähemalt üks osaleja või osalejate nimekirja muudatused ei ole SAP süsteemi 
saadetud, kuvab süsteem veateate ja ei lase koolitust kustutada. Kustutamiseks tuleb esmalt osalejad 
eemaldada (süsteemist ja SAPist) ning seejärel saab kustutada koolitust (Vt Osalejate tühistamine). 

 

Kui soovid kustutamise tegevuse katkestada, siis vajuta valikut „Ei“ ning koolitus jääb endisesse staatusesse. 
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KOOLITUSE LÕPETAMINE 

Kui kõik vajalikud tegevused avalikustatud koolitusega on tehtud, osalejad SAP süsteemi saadetud, tagasiside 
kogutud, saad koolitust lõpetatuks märkida. Selleks vajuta „Lõpeta“ nuppu avalikustatud koolituse juures. 

 

 
Koolituse lõpetamisel küsitakse kinnitust lõpetamise kohta.  
 

 

 
Kui koolituse lõpetamine kinnitada (vajutades „Jah“), muutub koolituse staatus Avalikustatud -> Lõpetatud.   
 

 

 
Lõpetatud koolitust saab muutmiseks avada ning vajadusel täiendada. 
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KOOLITUSPLAANI IMPORTIMINE EXCELIST 

Portaaliväliselt ettevalmistatud koolituste plaani saad portaali importida Exceli failist. Imporditav fail peab 
olema xlsx formaadis ning vastama portaalis toetatud importfaili struktuurile. 

Koolitusplaani importimiseks mine koolituste registrisse, menüüpunkt „Koolitused“ -> „Koolituste register“.  
 

 

 
Vajuta nuppu „Koolituste import“ koolituste registris. 
 

 

 
Avaneb koolituste importimise vaade, mis on jaotatud vastavalt impordi protsessi sammudele vahelehtedeks: 
Faili üleslaadimine, Impordi eelvaade, Imporditud koolitused. 
Koolituste importimiseks tuleb kasutada portaalist alla laetavat impordi faili malli (template). Kliki lingil „Lae 
alla Exceli template“ ning salvesta impordi fail oma arvutisse. Täida fail vajalike andmetega. 
 

 

IMPORTFAILI MALLI KIRJELDUS  

Exceli näidisfailis on kirjeldatud koolituse üldandmed, mille import portaali on toetatud. Iga koolituse 
andmeväli on failis eraldi veeruna. Iga veeru korral on toodud andmevälja tüüp, maksimaalne pikkus ning 
lisatud abistavad kommentaarid. 
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Koolituse importimiseks peavad failis olema täidetud kohustuslikud veerud:  

 Koolituse nimetus 

 Koolituse tase (valik kehtivatest klassifikaatoritest) 

 Koolituse vorm (valik kehtivatest klassifikaatoritest) 

 Koolituse liik (valik kehtivatest klassifikaatoritest) 

 Koolituse valdkond (valik kehtivatest klassifikaatoritest) 

Lisaks võib sisestada: 

 Riik (valik kehtivatest klassifikaatoritest) 

 Maakond/Linn (määratakse kui riik on Eesti) 

 Koolituse alguskuupäev 

 Koolituse lõppkuupäev 

 Koolituse kulud kokku 

 Kohti koolitusel 

FAILI ÜLESLAADIMINE  

Faili importimise alustamiseks vajuta nuppu „Vali fail“. Otsi oma arvutist eeltäidetud Exceli fail ning oota ära 
faili kontrollimine süsteemi poolt. 
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IMPORDI EELVAADE  

Kui importfaili kontrollimine õnnestus, siis avaneb failis sisalduvate koolituste eelvaade tabeli kujul.  
Iga koolituse rea kohta on näha Excelisse sisestatud koolituse andmed. 

  

Impordi kinnitamiseks ja koolituste loomiseks vajuta nuppu „Kinnitan“. Süsteem loob koolitused.  
Loodud koolituste staatus on „Imporditud“. Imporditud koolitused EI MUUTU töötajatele avalikuks ega ole 
leitavad tavakasutaja kalendrist ega koolituste otsingust. 

IMPORDI KOKKUVÕTE  

Pärast importimise kinnitamist kuvatakse Sulle importimise kokkuvõtet, kus näed imporditud koolituste 
nimetusi. Saad klikkida koolituse nimetusel, mis avab koolituse detailandmete vaate. 
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Võid avada imporditud koolitust muutmiseks. Koolituse esimesel salvestamisel muutub selle staatus 
Imporditud -> Sisestamisel. 

Koolitusplaani alusel imporditud koolitusel on vaikimisi valitud tunnus „On plaanijärgne koolitus“. 

IMPORTIMISEL TEKKINUD VEAD  

Kui üles laetud fail ei ole õiges formaadis või ei vasta ette nähtud struktuurile, siis faili import katkestatakse 
ning Sulle kuvatakse veateade. 

 

Kui importfaili kontrollimisel leitakse viga, mis takistab vähemalt 1 koolituse rea importimist, siis kuvatakse 
failis sisalduvate koolituste andmed koos leitud vigade kirjeldustega tabeli kujul, kus on näha:  

Rida – millisel Exceli real viga tekkis 
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Veerg – millise andmevälja kohta viga tekkis 

Vea kirjeldus – veaolukorra kirjeldus, miks kontrollimine ei õnnestunud. 

 

Faili kontrollimise vigu saad vaadata ka Exceli failina – selleks lae alla vigade fail vajutades nuppu „Vead 
Exceli formaadis“.  Veafailis on iga algse importfaili vigane lahter tähistatud punase värviga ning veateadet 
näed lahtri kommentaarina. 

Kui importfail sisaldab vigu, siis koolitusplaani importi kinnitada ei saa (nupp „Kinnitan“ on mitteaktiivne). 
Pead importimise protsessi katkestama ning failis esinevad vead parandama. Impordi eelvaatest väljumiseks 
vajuta nuppu „Katkesta“ ning Sind suunatakse tagasi importimise esilehele.  Saad parandatud faili uuesti 
importida või tegevuse lõpetamiseks menüüst väljuda. 

 
  



 

57 

Riigi Tugiteenuste Keskus 
Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › faks 663 8299 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee  

Riigi Tugiteenuste Keskus 

6. Osalejate haldamine 

OSALEJATE NIMEKIRI 

Koolituse vahelehel „Osalejad“ kuvatakse koolitusele registreeritud osalejaid. Koolituse osalejaid saad hallata 
peale koolituse avalikustamist. 

 

Iga osaleja kohta kuvatakse: 

 Linnuke rea valimiseks (või "Vali kõik") 

 Nimi – osaleja ees-ja perenimi 

 Struktuuriüksus 

- Kuvatakse asutuse koolituse korral  

- AKKO ja KEKO koolituse korral kuvatakse struktuuriüksust koolituse sihtrühma kuuluva asutuse 
vaates 

 Asutus – osaleja asutus  

- Kuvatakse AKKO ja KEKO koolituse korral 

- Kui osaleja on end koolitusele registreerinud välise veebivormi kaudu, on asutuse nime juures 
pliiatsi ikooniga nupp, mis võimaldab asutuse nime korrigeerimist.  

 Ametikoht – osaleja ametikoht 

 Taotluse staatus (kui taotlus on esitatud) – kas osaleja koolitustaotlus on kinnitatud või mitte. 

- Taotluse staatus on link koolitustaotluse vormile 

 Asutuse koolitushaldur saab avada oma asutuse töötajate taotlusi mittemuudetavas 
režiimis.  

 KEKO koolitushaldur ei saa avada koolitustaotlust vaatamiseks. 

- Tekst „väline osaleja“, kui osaleja on end koolitusele registreerinud välise veebivormi kaudu. 

 Osalemise staatus 

 Reg.aeg - registreerimise kuupäev ja kellaaeg 

Osalejate nimekiri on tabelis vaikimisi sorteeritud registreerimise kuupäeva ja kellaaja järgi uuemad eespool. 
Nimekirja on võimalik sorteerida kõikide tabeli veergude järgi, selleks kliki veeru nimetusele. 
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Asutuse koolitus 

Asutuse koolituse „Osalejad“ vaheleht koosneb järgmistest osadest: 

 Registreeritud osalejad – Kuvatakse „Ootel“ staatusega osalemisi. 

 Kinnitatud osalejad – Kuvatakse „Kinnitatud“ staatusega osalemisi. 

 Tühistatud osalemised – Kuvatakse „Tühistatud“ ja „Tagasi võetud“ staatusega osalemisi. Vaikimisi on 
tabel peidetud. Avamiseks tuleb vajutada noole nuppu „Tühistatud osalemised“ juures. 
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AKKO koolitus (koolituse omaniku vaade) 

AKKO koolituse „Osalejad“ vaheleht koosneb järgmistest osadest: 

 Registreeritud osalejad – Kuvatakse kõikide sihtrühma asutuste „Ootel“ staatusega osalemisi 

 Kinnitatud osalejad – Kuvatakse kõikide sihtrühma asutuste „Kinnitatud“ staatusega osalemisi 

 Tühistatud osalemised – Kuvatakse kõikide sihtrühma asutuste „Tühistatud“ ja „Tagasi võetud“ 
staatusega osalemisi. Vaikimisi on tabel peidetud. Avamiseks tuleb vajutada noole nuppu „Tühistatud 
osalemised“ juures. 
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AKKO koolitus (sihtrühma asutuse vaade) 

AKKO koolituse „Osalejad“ vaheleht koosneb järgmistest osadest: 

 Registreeritud osalejad – Kuvatakse selle asutuse „Üle vaatamata“ staatusega osalemisi 

 Kinnitatud osalejad - Kuvatakse kõikide sihtrühma asutuste „Ootel“ ja „Kinnitatud“ staatusega 
osalemisi 

 Tühistatud osalemised - Kuvatakse selle asutuse „Tühistatud“, „Tagasi lükatud“ ja „Tagasi võetud“ 
staatusega osalemisi. Vaikimisi on tabel peidetud. Avamiseks tuleb vajutada noole nuppu „Tühistatud 
osalemised“ juures. 
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KEKO koolitus (koolituse omaniku vaade) 

KEKO koolituse „Osalejad“ vaheleht koosneb järgmistest osadest: 

 Registreeritud osalejad – Kuvatakse kõikide sihtrühma asutuste „Ootel“ staatusega osalemisi. 

 Kinnitatud osalejad – Kuvatakse kõikide sihtrühma asutuste „Kinnitatud“ staatusega osalemisi. 

 Tühistatud osalemised – Kuvatakse kõikide sihtrühma asutuste „Tühistatud“ ja „Tagasi võetud“ 
staatusega osalemisi. Vaikimisi on tabel peidetud. Avamiseks tuleb vajutada noole nuppu „Tühistatud 
osalemised“ juures. 
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KEKO koolitus (sihtrühma asutuse vaade) 

KEKO koolituse „Osalejad“ vaheleht koosneb järgmistest osadest: 

 Registreeritud osalejad – Kuvatakse selle asutuse „Üle vaatamata“ staatusega osalemisi. 

 Kinnitatud osalejad – Kuvatakse kõikide sihtrühma asutuste „Ootel“ ja „Kinnitatud“ staatusega 
osalemisi. 

 Tühistatud osalemised – Kuvatakse selle asutuse „Tühistatud“, „Tagasi lükatud“ ja „Tagasi võetud“ 
staatusega osalemisi. Vaikimisi on tabel peidetud. Avamiseks tuleb vajutada noole nuppu „Tühistatud 
osalemised“ juures. 
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OSALEJATE LISAMINE 

Uue osaleja registreerimiseks koolitusele vajuta nuppu „Lisa osalejad“ Osalejad vahelehel. 

 

Avaneb osalejate lisamise aken, kus saad osalejateks registreerida sihtrühma kuuluvaid töötajaid.  

Otsi sihtrühma kuuluvate inimeste seast töötaja(d), keda soovid osalejaks registreerida. Otsida saab: ees- ja 
perekonnanime, ametikoha, struktuuriüksuse, EL eesistumise tunnuse järgi.  

Kui vajalikud asutus/struktuuriüksused/ametikohad/töötajad on märgitud, vajuta vasakusse plokki suunavat 
noolenuppu.  
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Osaleja(te) lisamiseks vajuta nuppu „Salvestan“ 

Töötaja lisatakse osalejate nimekirja. Osalemise staatuseks saab “Ootel“.  

Pane tähele! 
Saad lisada osalejaid koolitusele ka peale registreerimise tähtaja saabumist, juhul kui see on Sinu 
asutuse poolt loodud koolitus. 

KEKO/AKKO koolituse korral saab koolituse omanik (=KEKO koolituste haldur või AKKO koolituse loonud 
asutuse haldur) registreerida koolitusele sihtrühma kuuluvaid töötajaid ainult nendest asutustest, kus 
koolitustaotlus ei ole nõutud. 
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Pane tähele ! 
KEKO/AKKO koolituse keskse vaate osalejate lisamise vormil ei näe koolitushaldur töötajaid, kes 
töötavad AK tunnusega struktuuriüksustes/ametikohtadel. 

MITME OSALEJA LISAMINE LISAKÜSIMUSEGA KOO LITUSELE  

Juhul kui koolituse loonud koolitushaldur on lisanud lisaküsimuse nõude, tuleb lisaküsimusele vastata ka 
mitme osaleja lisamisel koolitusele. Lisaküsimuse akent koos vastuse lahtriga kuvatakse pärast osalejate 
valimist ja salvestamist.  

Tuleb arvestada, et halduri poolt antud vastus läheb kõikide antud hetkel lisatud osalejate vastuseks.  
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REGISTREERIMINE TEISE ISIKU EEST/OSALEJATE LISAMINE KUI ON 
NÕUTUD TAOTLUS 

Nuppu „Lisa osalejad“ ei kuvata siis, kui koolituse seadetes on määratud, et taotluse esitamine on vajalik. 
Selle asemel kuvatakse seletav tekst, et osaleja registreerimiseks on vaja sisse logida töötaja nimel ja esitada 
koolitustaotlus. 

 

Kui soovid osalejat sellisele koolitusele registreerida, vali menüü „Töölaud“ alampunkt „Teise isikuna 
sisenemine“. 



 

67 

Riigi Tugiteenuste Keskus 
Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › faks 663 8299 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee  

Riigi Tugiteenuste Keskus 

 

Vali isik, kelle nimel soovid siseneda. 

 

Leia koolituste kalendrist või koolituste otsingust vajalik koolitus ja ava selle detailandmed.  

Vajuta „Soovin osaleda“ nuppu koolituse andmete juures. 

 

Täida ja esita vajalik koolitustaotlus või koolitustaotlus koos lähetuskorraldusega.  
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Koolitustaotluse esitamisel registreeritakse osaleja koolitusele. Osalemise staatus on „Ootel“ või „Üle 
vaatamata“ („Üle vaatamata“ staatuse saab osalemine juhul, kui tegemist on KEKO või AKKO koolitusega ja 
kui registreerimise seadetes on märgitud, et koolitushaldur peab osalejate nimekirja üle vaatama).  

ANONÜÜMSE OSALEJA LISAMINE 

Koolitusele saad lisada anonüümseid osalejaid, kus isiku andmed sisestatakse käsitsi. Seda võimalust tuleb 
kasutada siis, kui vajalikku inimest ei ole süsteemis registreeritud, tegemist on salastatud töötajaga või mõnel 
muul mõjuval põhjusel. 

Pane tähele! 
Anonüümsed osalejad ei leia oma registreeringuid portaalist ja ei saa anda tagasisidet koolituse kohta 
portaali kaudu. 
Kõik anonüümsed osalejad saadetakse SAP süsteemi kui anonüümsed (ilma nimeta) kliendid. 

Anonüümse osaleja lisamiseks vajuta nuppu „Lisa anonüümne osaleja“. 

 

Sulle kuvatakse andmeväljad anonüümse osaleja lisamiseks: 



 

69 

Riigi Tugiteenuste Keskus 
Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › faks 663 8299 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee  

Riigi Tugiteenuste Keskus 

 Osaleja nimi 

 Ametikoht 

 Struktuuriüksus 

 Asutus 

Täida ära kõik andmeväljad.  

 

Juhul kui soovid lisada mitu anonüümset osalejat korraga, vajuta “Lisa uus rida” nuppu. Peale „Lisa uus rida“ 
nupu vajutamist kuvatakse uued tühjad andmeväljad järgmise isiku sisestamiseks.  
Isiku eemaldamiseks vajuta rea lõpus olevat „x“ nuppu. 

 

Isiku(te) lisamiseks koolitusele vajuta nuppu  „Registreeri isikud“. 

Kui mõni kohustuslik väli on täitmata, ei lase süsteem anonüümseid osalejaid registreerida. 

 

Paranda vead ja vajuta uuesti  „Registreeri isikud“ nuppu. 
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Isik(ud) lisatakse koolitusele. Anonüümse osaleja registreeringu staatuseks saab „Ootel“.  
KEKO/AKKO koolituse puhul kui asutuse seadetes on määratud, et koolitushaldur peab osalemissoovi üle 
vaatama, siis saab registreeringu staatuseks "Üle vaatamata". 

Anonüümsete osalejate registreeringuid saab kinnitada ja tühistada samamoodi nagu teisi osalemisi. 

OSALEMISTE KINNITAMINE 

Osalemis(t)e kinnitamiseks ava vaheleht „Osalejad“ ning kinnita osalemised, mis asuvad plokis Registreeritud 
osalejad. 

Asutuse koolitus 

Asutuse koolituse korral saad kinnitada „Ootel“ staatusega osalemisi. Osalemise staatus peale kinnitamist on 
„Kinnitatud“. 

Asutuse korraldatud keskne koolitus (AKKO) 

AKKO koolituse korral saad kinnitada: 

- „Üle vaatamata“ staatusega osalemisi kui Sinu asutus kuulub koolituse sihtrühma. Osalemise staatus 
peale kinnitamist on „Ootel“ ning koolituse omaniku asutuse koolitushaldur peab sellist osalemist 
kas kinnitama või tühistama. 

- „Ootel“ staatusega osalemisi kui koolitus on loodud Sinu asutuse koolitushalduri poolt. Osalemise 
staatus peale kinnitamist on „Kinnitatud“. 

Keskne koolitus (KEKO) 

KEKO koolituse korral saad kinnitada: 

- „Üle vaatamata“ staatusega osalemisi kui Sinu asutus kuulub koolituse sihtrühma. Osalemise staatus 
peale kinnitamist on „Ootel“ ning KEKO koolitushaldur peab sellist osalemist kas kinnitama või 
tühistama. 

- „Ootel“ staatusega osalemisi kui koolitus on loodud Sinu asutuse KEKO koolitushalduri poolt. 
Osalemise staatus peale kinnitamist on „Kinnitatud“. 

Märgista ootel osalemised, mida soovid kinnitada. Osalemisi saab valida ükshaaval [1] või kõik osalemised 
korraga [2]. Osalemis(te) kinnitamiseks vajuta nuppu  „Kinnitan osalemise“ [3]. 

 

Kinnitamisel küsitakse kinnitust.  
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Kui osalemine  kinnitada (vajutades „Jah“) saab osalemise staatuseks „Kinnitatud“ ning osaleja lisatakse 
Kinnitatud osalejate plokki. 

 

 

OSALEMISTE TÜHISTAMINE  

Osalemis(t)e tühistamiseks ava vaheleht „Osalejad“ ning nimekirjast märgista „Üle vaatamata“, „Ootel“ või 
„Kinnitatud“ osalemised, mida soovid tühistada.  

Asutuse koolitus 

Asutuse koolituse korral saad tühistada „Ootel“ ja „Kinnitatud“ staatusega osalemisi. Osalemise staatus peale 
kinnitamist on „Tühistatud“. 

Asutuse korraldatud keskne koolitus (AKKO) 

AKKO koolituse korral saad tühistada: 

- „Üle vaatamata“ staatusega osalemisi kui Sinu asutus kuulub koolituse sihtrühma. Osalemise staatus 
peale tühistamist on „Tagasi lükatud“. Sinu asutuse „Ootel“ ja „Kinnitatud“ osalemisi saab tühistada 
vaid koolituse omaniku asutuse koolitushaldur. 

- „Üle vaatamata“, „Ootel“ ja „Kinnitatud“ staatusega osalemisi kui koolitus on loodud Sinu asutuse 
koolitushalduri poolt. Osalemise staatus peale tühistamist on „Tagasi lükatud“ või „Tühistatud“. 

Keskne koolitus (KEKO) 

KEKO koolituse korral saad tühistada: 

- „Üle vaatamata“ staatusega osalemisi kui Sinu asutus kuulub koolituse sihtrühma. Osalemise staatus 
peale tühistamist on „Tagasi lükatud“. Sinu asutuse „Ootel“ ja „Kinnitatud“ osalemisi saab tühistada 
vaid KEKO koolitushaldur. 
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- „Ootel“ ja „Kinnitatud“ staatusega osalemisi kui koolitus on loodud Sinu asutuse KEKO 
koolitushalduri poolt. Osalemise staatus peale tühistamist on „Tühistatud“. 

Osalemisi saab valida ükshaaval [1] või kõik osalemised korraga [2]. Tühistamiseks vajuta nuppu "Tühistan 
osalemise". 

 

Tühistamisel küsitakse kinnitust. Lisaks kuvab süsteem hoiatust: „Kui töötajal on menetluses olevaid 
koolitustaotluseid või koolituslähetuskorraldusi, tühistatakse ka need”.  

 

Kui tühistamine kinnitada (vajutades „Jah“) tühistatakse osalemine ning osalemine saab staatuseks  

 „Tühistatud“ kui osalemise staatus oli „Ootel“ või „Kinnitatud“. 

 „Tagasi lükatud“ kui osalemise staatus oli „Üle vaatamata“. 

Juhul kui osalemisega oli seotud "Kooskõlastamisel" või "Kinnitamisel" koolitustaotlus või koolitustaotlus 
koos lähetuskorraldusega, tühistab süsteem ka selle. 

Juhul, kui töötaja ise oma osalemise tühistab, peab ta sisestama tühistamise põhjenduse. Koolitushaldurile 
saadetakse sellekohane teade koos töötaja põhjendusega. Töötaja poolt tühistatud osalemine saab 
staatuseks „Tagasi võetud“.  

Kui Sa ei soovi saada selliseid teateid e-kirjana, siin ava Töölaud menüüpunkti alampunkt E-posti teavitused. 
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Eemalda märgistus „Osalemise tühistamise või muudatuse infoteade“ lahtri juurest. Salvesta tehtud 
muudatused. Järgmised teated osalemise tühistamise kohta Sulle enam e-mailile ei laeku ja need tulevad 
Sulle, kui koolituse kontaktisikule, ainult infoteate kujul portaalis. 

 

„Tühistatud“, „Tagasi lükatud“ ja „Tagasi võetud“ osalemisi kuvatakse „Tühistatud osalemised“ plokis. 
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OSALEMISTE SAATMINE SAPI  

Osalemiste saatmiseks SAP süsteemi vajuta nuppu „Saadan osalemised SAPi“ kinnitatud osalejate tabeli 
juures.  

 

Kuvatakse kinnitust „Kas oled kindel, et soovid saata osalemised SAP-i?“. Kinnitamiseks vajuta „Jah“. 

 Kõik osalemised staatusega „Kinnitatud“, mis on veel SAP süsteemi saatmata edastatakse  SAP-i. 

 Kõik osalemised, mis olid tühistatud või tagasivõetud  peale eelmist SAP süsteemi saatmist 
eemaldatakse SAP süsteemist. 

 Anonüümsete osalejate registreeringute kohta saadetakse SAP süsteemi vaid osalejate arv. Kui 
lisatakse uus anonüümne osaleja või kustutatakse anonüümse osaleja registreering, siis süsteem 
arvutab anonüümsete osalejate arvu ümber ning saadab info uuesti SAP süsteemi. 

Pane tähele! 
SAP süsteemi ei saadeta osalemisi, mis on staatuses: Üle vaatamata, Tagasi lükatud, Ootel. 

Juhul kui osalejate edastamisel SAP süsteemi tekivad vead, saab koolituste administraator vaadata 
andmevahetuse käigus tekkinud vigu ja taaskäivitada vigaste osalejate SAP süsteemi saatmist ükshaaval 
administreerimiskeskkonnast: www.riigitootaja.ee/rtip-admin.  

OSALEJATE NIMEKIRJA SALVESTAMINE EXCELISSE  

Koolituse kinnitatud osalejate nimekirja on võimalik salvestada Excelisse. 
Selleks ava koolituse vaheleht „Osalejad“ ning vajuta nuppu „Salvesta Excelisse“. 

 

http://www.riigitootaja.ee/rtip-admin
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Sulle kuvatakse Exceli fail osalejate nimekirjaga, mis on sorteeritud tähestikulises järjekorras (sorteeritud 
eesnime järgi) ja koolituse andmetega.  

 

Exceli faili on võimalik salvestada oma arvutisse. 

REGISTREERIMISLEHE PRINTIMINE  

Koolitushalduril on võimalik välja printida registreerimisleht osalejate nimekirja ja  koolituse andmetega. 

Registreerimislehe printimiseks ava koolituse vaheleht “Osalejad“ ning vajuta nuppu „Registreerimisleht“. 
Sulle kuvatakse kaks valikut: Prindi koos logodega ja Prindi ilma logodeta. 

 

Vali „Prindi ilma logodeta“ kui Sa ei soovi registreerimislehele logosid.  

Sulle avatakse tekstisisestus aken, kuhu tuleb sisestada koolituse toimumise aeg või periood. Nii saad printida 
PDF faili omal valikul kas ühe koolituspäeva või kogu koolitusperioodi kohta. 

 

Kinnitamiseks vajuta „Genereeri pdf“. Kui soovid tegevuse katkestada, vajuta nuppu „Loobu“. 

Sulle genereeritakse PDF fail, millel toimumisaja lahter on täidetud sisestatud väärtusega. 
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Koos logodega registreerimislehe printimiseks vali rippmenüüst  „Prindi koos logodega“ variant. 

 

Sulle avatakse  aken, kuhu sisesta koolituse toimumise aeg või periood, mille kohta soovid registreerimislehte 
printida ja vali administraatori poolt ettevalmistatud logode hulgast need, mida soovid registreerimiselehel 
näha.  

Logo lisamiseks vajuta logo nime taga olevat nuppu „Lisa“.  
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Valitud logod kuvatakse „Lisatavad logod“ valikusse, kus on võimalik logode järjekorda muuta. Järjekorra 
muutmiseks võta hiirega logost kinni ning lohista teise logo ette/taha. Logode järjekord registreerimislehel 
kuvatakse vastavalt siin seatud järjestusele.  

 

Registreerimislehe genereerimiseks vajuta nuppu „Genereeri pdf“. 
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Sulle genereeritakse PDF vormingus registreerimisleht koos valitud logodega, mida on võimalik printida või 
oma arvutisse salvestada. 

 

7. Kalendrikutsete saatmine osalejatele 

Koolitusmoodulist saab töötajatele saata koolituste kohta kalendrikutseid Outlooki või muusse 
meilirakendusse. 

Kutseid saab saata ainult kinnitatud staatusega osalejatele. Kutsete saatmiseks on kaks 
võimalust/lähtekohta: 

KALENDRIKUTSE SAATMINE KOOLITUSE OSALEJATE VAHELEHELT 

Saad koolitusel osalejatele saata kalendrikutseid (nt Outlook kutse) vahelehelt „Osalejad“.  
Selleks vajuta „Saada kalendrikutsed“ nuppu kinnitatud osalejate tabeli juures. 
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Kuvatakse kinnitust „Kas oled kindel, et soovid saata kalendrikutseid?“. Kinnitamiseks vajuta „Jah“. 

Süsteem saadab kõikidele „Kinnitatud“ staatusega osalejatele kalendrisse kutse vastavale koolitusele. 

Kui oled „Kinnitatud“ staatusega osalejatele kalendrikutsed välja saatnud ning seejärel lisandub koolitusele 
uusi osalejaid, kelle registreering saab samuti kinnitatud, siis neile kalendrikutsete saatmiseks pead uuesti 
vajutama nuppu „Saada kalendrikutsed“. Süsteem saadab sel juhul kutsed üksnes lisandunud osalejatele. 

KALENDRIKUTSE SAATMIN E MUUTUNUD KOOLITUSE  KOHTA  

Juhul kui koolituse andmetes toimuvad olulised muudatused (muutub koolituse nimi, koolituse aadress või 
toimumiskuupäev(ad)), saad saata uuendatud informatsiooni kasutades sama nuppu „Saada 
kalendrikutsed“. Tee ja salvesta esmalt põhiandmete vahelehel vajalikud muudatused ning seejärel vajuta 
uuesti nuppu “Saada kalendrikutsed” kinnitatud osalejate tabeli juures. Süsteem saadab töötajate 
kalendritesse info ürituse muudatuste kohta. 

KALENDRIKUTSE EEMALDAMINE  

Kui Sa koolituste haldurina töötaja „Kinnitatud“ osalemise tühistad ja soovid kutset tema kalendrist 
eemaldada, saad seda teha vajutades nuppu „Eemalda kalendrikutsed“  Tühistatud osalejate tabeli juures. 

 

Pane tähele! 
- Kui oled koolituse seadetes lubanud töötaja enda poolse osaluse tühistamise (vahelehel “Seaded ja 
sihtrühm”), siis töötaja algatatud osaluse tühistamise korral saadab süsteem talle automaatselt 
kalendrikutse tühistamise teate. 
- Kui kustutad koolituse tervikuna, saadab süsteem automaatselt koolituse tühistamise teavitused 
neile, kes on saanud kutse koolitusele. 

KALENDRIKUTSE SAATMINE TÖÖTAJA TAOTLUSELT 

Kui tegemist on nö nullist koolitustaotlusega, siis saab kalendrikutseid saata koolitustaotluselt pärast seda, 
kui koolitus on süsteemi loodud ja taotlus on koolitusega seotud (kalendrikutse vajab süsteemis eksisteerivat 
koolitust koos kindlate toimumisaegadega ja asukohaga). Nupp “Saada kalendrikutsed” koolitustaotluse peal 
saadab taotlejale (grupitaotluse korral kõikidele grupi liikmetele) kalendrisse kutse vastavale koolitusele. 
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Pane tähele!  
Kalendrikutseid taotluse pealt saab saata ainult seni, kuni taotlus on tööülesandena koolitushalduri 
käes (kooskõlastamisel, kinnitamisel või kontrollimisel). Kui tööülesanne saab täidetud, siis pole 
kalendrikutseid võimalik enam taotluse pealt saata. Sel juhul tuleb kalendrikutseid saata koolituse 
osalejate vahelehelt kinnitatud osalejate tabeli juurest. 

KOOLITUSE TOIMUMISAEGADE SEOS KALENDRIKUTSETEGA 

Kui tegemist on mitme toimumiskorraga koolitusega, siis kalendrikutse seisukohast on väga oluline kuidas 
koolitus süsteemi luuakse.  

Kui tegemist on koolitusega, mis toimub kindla mustriga (näiteks keelekoolitus pikema perioodi jooksul igal 
teisipäeval ja neljapäeval), siis tuleb koolitus süsteemis luua “Loo ajagraafik” nupu kaudu. Ainult selliselt 
loodud koolituse kohta saadab süsteem töötajale ÜHE kalendrikutse.  

 

 Mustriga koolituse toimumiskordasid enam ükshaaval muuta ei saa. Kui üks toimumiskord leiab aset 
mustriväliselt, siis tuleb see mustrist eemaldada risti nupu abil ja lisada eraldi toimumiskorrana. 

Sel juhul saadab süsteem selle koolituse kohta osalejatele kaks kalendrikutset: ühe kõikide mustri alusel aset 
leidvate toimumiskordade kohta ja teise mustriväliselt aset leidva toimumiskorra kohta. 
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Kui mustriga koolituse kõik toimumiskorrad sisestada ükshaaval, siis käsitleb süsteem neid individuaalsete 
toimumisaegadena ja saadab töötajale nii palju kalendrikutseid, kui on koolituse toimumiskordasid. 
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Kui on tegemist mitme toimumiskorraga koolitusega, mis ei leia aset kindla mustri alusel, siis tulebki 
toimumiskorrad sisestada ükshaaval ja töötajale kalendrikutsete saatmisel saadab süsteem nii palju kutseid, 
kui palju on koolitusel toimumiskordi. 

 

Kalendrisse saadetakse koolituse nimetus, toimumise ajad ja asukoht. Asukoht saadetakse linna ja aadressi 
täpsusega. Riiki ei saadeta, sest kutseid saab saata ainult Eestis toimuvatele koolitustele. 

 

 Pane tähele! 

- Kalendrikutseid saab saata üksnes Eestis toimuvate koolituste kohta. 

- Kalendrikutseid saab saata ainult tuleviku kuupäevadega koolituste kohta. 

- Kui oled kalendrikutsed kinnitatud osalejatele välja saatnud ning peale seda lisandub 
koolitusele veel osalejaid, siis uuesti nupu „Saada kalendrikutsed“ vajutamisel saadab 
süsteem kutsed ainult lisandunud osalejatele. 
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8. Nullist koolitustaotluste/koolituslähetuste kontrollimine 

Kui töötaja soovib minna koolitusele, mida süsteemis ei leidu, siis esitab ta selleks koolitustaotluse. 
Koolitustaotlusele märgib ta koolituse andmed (koolituse nimetus, toimumisajad, toimumiskoht, maht, 
koolitusasutus, koolitaja, kulu, kulukoht) käsitsi. Juhul kui koolitus eeldab lähetuses käimist, siis vormistab 
töötaja koolitustaotluse koos lähetusega. 

Sinu, kui koolitushalduri, ülesanne on luua nende andmete põhjal uus koolitus ning 
koolitustaotlus/koolituslähetus loodud koolitusega ära siduda. 

Koolitustaotlust/koolituslähetust saad koolitusega ära siduda juba dokumendi menetlemise käigus juhul kui 
oled üks dokumendi kooskõlastajatest või kinnitajatest. Kui Sa seda sellel ajal ei tee, siis genereerib süsteem 
Sulle koolitustaotluse/koolituslähetuse kontrollimise tööülesande peale dokumendi kinnitamist.  

KOOLITUSTAOTLUSE/KOOLITUSLÄHETUSE KONTROLLIMISE 
TÖÖÜLESANNE 

Juhul kui Sulle on loodud tööülesanne koolitustaotluse/koolituslähetuse kontrollimiseks, saadab portaal 
vastava teavituse Sinu e-posti aadressile. Olles sisenenud iseteenindusportaali, näed oma töölaual 
tööülesannet koos tähtajaga. 

 

Ülesande avamiseks kliki ülesandel ning Sulle avaneb töötaja koolitustaotlus/koolituslähetus. 

Kui dokumendi ees kuvatakse punast triipu, siis tööülesande tähtaeg on ületatud! 

Koolitustaotlust/koolituslähetust saad avada kontrollimiseks ka menüüpunktist „Koolitused“ – 
„Kontrollimine“.  

 

Koolitustaotlused ja lähetused kontrollimiseks menüü on jagatud kolmeks vaheleheks: Lähetuskorraldused, 
Kuluaruanded ja Koolitustaotlused, kus saab vastavalt kontrollida lähetuskorraldusi, kuluaruandeid või 
koolitustaotlusi. 

Iga vaheleht on omakorda jagatud kahte seisundisse: „Kontrollimata“ ja „Minu poolt kontrollitud“. Menüüsse 
sisenedes pakutakse kasutajale vaikimisi  kontrollimata dokumente.  
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Ava vajalik koolituslähetus või koolitustaotlus kontrollimiseks, et tööülesannet täita. 

KOOLITUSTAOTLUSE/KOOLITUSLÄHETUSE ANDMETE PÕHJAL UUE 
KOOLITUSE LOOMINE 

Koolitustaotluse/koolituslähetuse andmete põhjal uue koolituse loomiseks vajuta „Loo uus koolitus“ nuppu, 
mis asub koolitustaotluse „Lisainfo“ plokis või koolituslähetuse „Ürituse info“ plokis. 
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Sulle kuvatakse koolituse lisamise lühivorm, mis on eeltäidetud mõnede koolituse andmetega (nimetus, tase, 
vorm). 
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Täida ära ülejäänud lahtrid ning vajuta „Edasi“ nuppu. 

Sulle avatakse uue koolituse detailandmete vorm, eelmises sammus sisestatud andmetega ning staatuses 
„Sisestamisel“.  

Mõned koolitustaotluse/koolituslähetuse andmed on koolituse detailandmete vormile üle toodud: 

 Koolituse nimetus 

 Toimumise periood 

 Toimumiskoht 

 Koolitaja 

 Koolituse eeldatavad kulud 
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Koolituse sihtrühma on vaikimisi lisatud koolitustaotlusele/koolituslähetusele märgitud inimesed. 

Täida ära ülejäänud koolituse andmed, mis on vajalikud koolituse avalikustamiseks ning avalikusta koolitus. 

Kui koolitus on avalikustatud, mine tagasi koolitustaotlusele, millelt Sa koolituse loomist alustasid. Seda saad 
teha kui klikid lingil sinist värvi hoiatuse peal. 
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Kui tuled selle lingi kaudu tagasi koolitustaotlusele/koolituslähetusele, seob süsteem selle loodud koolitusega 
automaatselt ning registreerib koolitustaotlusele märgitud inimesed osalejateks staatusega „Ootel“. 

Kui Sa mingil põhjusel ei seo koolitustaotlust loodud koolitusega, pead seda pärast käsitsi tegema 
koolitustaotluse juures. 

Pane tähele! 
Koolitustaotluse sidumine koolitusega on lõplik tegevus. Ole oma valikus kindel! 

KOOLITUSTAOTLUSE SIDUMINE OLEMASOLEVA KOOLITUSEGA 

Juhul kui süsteemis on juba olemas vajalike andmetega koolitus või ei õnnestunud Sul koolitustaotlust 
koolitusega siduda koolituse avalikustamise hetkel, saad taotlust koolitusega siduda koolitustaotluse 
„Põhiandmed“ või koolituslähetuse „Üldandmed“ vahelehel. 

Klikkides  „Vali“ lahtrile pakub süsteem Sulle koolitusi perioodis, mis toimuvad dokumendil märgitud 
kuupäevadel. Saad seda nimekirja kitsendada kirjutades lahtrisse koolituse nimetuse. 

 

Vali sobiv koolitus nimekirjast.  

Süsteem lisab koolitustaotlusele/koolituslähetusele märgitud inimesed valitud koolituse sihtrühma ja 
osalejateks staatusega „Ootel“. 
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Pane tähele! 
Koolitustaotluse sidumine koolitusega on lõplik tegevus. Ole oma valikus kindel! 
 
Kui soovid pärast oma valikut muuta, pead automaatselt lisatud osalejaid koolituse küljest käsitsi 
eemaldama. 

KOOLITUSTAOTLUSE KONTROLLIMINE 

Koolitustaotluse/koolituslähetuse päises on tööülesande täitmiseks nupp „Kontrollitud“. Vajuta seda nuppu 
kui koolitustaotlus on vajaliku koolitusega seotud. Sinu tööülesanne saab täidetuks ning 
koolitustaotlus/koolituslähetus on kontrollitud. 

 

Kui koolitustaotlus ei ole koolitusega seotud, siis selle kontrollimine ei õnnestu ja süsteem kuvab viga. 
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9. Teadete haldamine 

TEATE LOOMINE 

Koolitushaldur saab teateid luua portaali järgnevatest kohtadest:  

 Teavitused vahelehelt 

 Sihtrühma lehelt  

 Osalejate nimekirjast 

 Tagasiside lehelt 

TEATE LOOMINE VAHELEHELT „TEAVITUSED“   

Ava koolituse  vaheleht „Teavitused“.  

 

Vajuta nuppu „Koosta teade“.  

Valikusse kuvatakse teadete mallid: 

 Kutse 

 Meeldetuletus 

 Teade 

 

Vali rippmenüüst mall. Avatakse teate loomise vorm vastavalt valitud mallile. 
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TEATE LOOMINE VAHELEH ELT „SIHTRÜHM JA SEADED“  

Teate saatmiseks vahelehelt „Sihtrühm ja seaded“ vajuta nuppu „Koosta teade“ sihtrühma andmete juures.  
Valikusse kuvatakse teadete mallid: 

 Kutse 

 Meeldetuletus 

 Teade 

 

Vali rippmenüüst mall. Avatakse teate loomise vorm vastavalt valitud mallile (admin-keskkonnas 
eelseadistatud teate pealkiri ja tekstid). 

TEATE LOOMINE VAHELEHELT „OSALEJAD“  

Teate saatmiseks märgista osalejad, kellele soovid teadet saata ning  vajuta nuppu „Koostan teate valitud 
isikutele“. Osalejaid saad märgistada Registreeritud, Kinnitatud või Tühistatud osalemiste tabelist. Iga tabeli 
juures on oma nupp teate koostamiseks. 

Valikusse kuvatakse teadete mallid: 

 Kutse 

 Meeldetuletus 

 Teade 

 

Vali rippmenüüst mall.  

Avatakse teate loomise vorm vastavalt valitud mallile (admin-keskkonnas eelseadistatud teate pealkiri ja 
tekstid). Adressaatideks on määratud koolituse kontaktisikud ja märgistatud osalejad.  
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MALLI ALUSEL LOODUD TEATE MUUTMINE 

 

Malli alusel genereeritud teatele kuvatakse: 

 Pealkiri [1] – eeltäidetud, muudetav. Teate pealkiri on kohustuslik täita. 

 Sissejuhatus [2] – eeltäidetud, muudetav, on võimalik sisestada vormindatud kujul teksti. 

 Koolituse andmed [3] – eeltäidetud koolituse andmetega. Andmeid muuta ei saa! 

o Koolituse nimetus 

o Koolituse toimumiskoht ja aadress 

o Koolituse toimumise periood 

o Koolitusasutus ja koolitaja 
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o Kontaktisikud koos kontaktandmetega 

o Link tavakasutaja vaates koolituse detailandmetelele („Ava koolituse info“) 

 Sisu [4] - teate tekst, mida saab muuta. On võimalik sisestada vormindatud kujul teksti. 

 Manus(ed) [5]  - teatele (e-mailile) lisatavad failid. 

 Teate staatus [6] – uuel teatel on staatus vaikimisi „Koostamisel“. 

 Mall, mille alusel on teade loodud [7] 

 Adressaadid [8] – teate adressaadi määramine on kohustuslik. Vaikimisi on adressaatideks määratud 
koolituse kontaktisik(ud). Kui teade on loodud „Osalejad“ vahelehelt, siis on adressaatideks määratud 
lisaks ka märgistatud osalejad. 
Teadet on võimalik saata ka välistele adressaatidele, näiteks kellegi isiklikule meiliaadressile või 
meililistile. 

 Saatmise ajastamine [9] – kui teadet ei saadeta koheselt välja, siis siin määratud kuupäeval ja kellaajal 
alustab süsteem automaatselt kirjade saatmist. Vaikimisi tühi. 

 Teate vastuste saaja [10] – siin määratud koolituse kontaktisik on see, kellele saadetakse e-mail, kui 
töötaja vastab “Reply to” funktsiooniga portaali poolt saadetud teatele. Vaikimisi tühi. 

Teate juurde manuse lisamiseks vajuta nuppu „+ Lisa manus“. 

 

Pane tähele! 
Kuna teade saadetakse töötajale e-mailile, siis lisatavate manuste summaarne maht võib olla 
maksimaalselt 7 MB. 

Teatele adressaatide määramiseks vajuta nuppu „Vaata/muuda“ plokis „Adressaadid“ > „Adressaatide arv“. 

 

Vaikimisi on adressaatideks määratud koolituse kontaktisikud, keda saad vajadusel adressaatide nimekirjast 
eemaldada. Kui teade on loodud „Osalejad“ vahelehelt, siis on adressaatideks määratud lisaks ka märgistatud 
osalejad. 
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Teate loomisel saad määrata adressaatideks koolituse kogu sihtrühma või otsida sihtrühmast vajalikke 
inimesi. Otsida saab adressaate sihtrühmast eesnime, perenime, ametikoha, struktuuriüksuse, EL eesistumise 
tunnuse järgi [1] või otsida neid asutuse struktuurist  [2]. Adressaatideks saab lisada ka tervet 
struktuuriüksust, sel juhul lisatakse teate saajateks kõik selle üksuse töötajad.  

Adressaadi lisamiseks vali sihtrühmast sobivad inimesed ja vajuta vasakusse plokki suunavat noolenuppu. 

Pane tähele! 
 
Kui on tegemist asutuse koolitusega või Sinu asutusele suunatud KEKO või AKKO koolitusega, siis 
adressaatideks saad määrata ainult oma asutuse sihtrühma kuuluvaid töötajaid. 
 
Kui on tegemist KEKO või AKKO koolitusega, mille loojaks on Sinu asutus, siis adressaatideks saad 
määrata kõikide sihtrühma kuuluvate asutuste töötajaid välja arvatud neid, kellel on olemas AK tunnus. 

Välise e-posti aadressi sisestamiseks vajuta nuppu „Vaata/muuda“ plokis „Adressaadid“ > Välised e-posti 
aadressid. 
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Sulle kuvatakse andmeväljad väliste e-posti aadresside sisestamiseks: 

 Nimi 

 E-posti aadress 

 

Juhul kui soovid lisada mitu adressaati korraga, vajuta “Lisa” nuppu.  
Peale „Lisa“ nupu vajutamist kuvatakse uued tühjad andmeväljad järgmise adressaadi sisestamiseks.  

Adressaadi eemaldamiseks vajuta rea lõpus olevat „x“ nuppu. 

 

Teate salvestamiseks vajuta nuppu „Salvestan“. Teate staatus jääb "Koostamisel". 

Teadet saab muuta seni kuni see pole välja saadetud. 

 

TEATE VÄLJASAATMINE 

Koolituse teadet saab välja saata käsitsi või automaatselt. 

TEATE KÄSITSI VÄLJASA ATMINE  

Käsitsi väljasaatmiseks täida ära teate andmeväljad ning vajuta nuppu „Salvesta ja alusta saatmist“. 
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Süsteem kontrollib, kas kõik kohustuslikud väljad on täidetud. Kui mõni kohustuslik andmeväli on täitmata, 
kuvab süsteem veateadet. 

 

Täida ära kohustuslikud andmeväljad ning vajuta uuesti nuppu „Salvesta ja alusta saatmist“. 

Teade saadetakse kõikidele süsteemis registreeritud teate adressaatidele ja juhul kui töötaja profiilis on 
märgitud, et ta soovib saada portaali infoteateid e-posti teel ja tal on olemas korrektne e-posti aadress, 
saadetakse talle teade ka e-posti kaudu. 

 

Väljasaadetud teade saab staatuseks "Välja saadetud". 

Pane tähele! 
Tuleb arvestada, et keskmiselt saadetakse 100 kirja minutis. Suurema hulga adressaatide puhul võib 
kirjade saatmise protsess võtta hulk aega. 
Väljasaatmise protsessi kiirendamiseks on soovitatav kasutada meililiste, mida saab sisestada välise e-
posti aadressina. 

Kui soovid teadet ilma saatmata ära salvestada, siis vajuta nuppu „Salvesta“. Jälgi, et saatmise kuupäev oleks 
sellisel juhul tühi. 

TEATE AUTOMAATNE VÄLJ ASAATMINE  

Teate automaatseks väljasaatmiseks määra kuupäev kellaaja täpsusega, millal saadetakse teade süsteemi 
poolt automaatselt välja. Selleks määra „Saatmise kuupäev“ ning „Kellaaeg“ (peavad olema tulevikus). 
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Kui kõik andmeväljad on täidetud, siis saatmiseks vajuta nuppu „Salvesta“. 

Teade saab staatuseks "Saatmise ootel". Määratud kuupäeval ja kellaajal saadab süsteem selle teate välja. 
„Saatmise ootel“ teadet saab muuta kuni saatmise kuupäeva saabumiseni. 

Pane tähele! 
Tuleb arvestada, et keskmiselt saadetakse 100 kirja minutis. Suurema hulga adressaatide puhul võib 
kirjade saatmise protsess võtta hulk aega. 
Väljasaatmise protsessi kiirendamiseks on soovitatav kasutada meililiste, mida saab sisestada välise e-
posti aadressina. 

 

KOOLITUSEGA SEOTUD TEADETE VAATAMINE 

Saad vaadata Sinu asutuse koolitushaldurite poolt koostatud teateid koolituse vahelehelt „Teavitused“. 

 

Iga teate kohta kuvatakse: 

 Teate pealkiri 

 Teate mall 

 Adressaatide arv 

 Teate saatmise kuupäev 

„Koostamisel“ ja „Saatmise ootel“ staatusega teateid kuvatakse kollasel taustal. Kui teate real on olemas 
saatmise kuupäev, aga teade on kollasel taustal, tähendab see, et tegemist on automaatselt välja saadetava 
teatega, mis ootab väljasaatmise kuupäeva ja kellaaega. 

Saad avada teadet vaatamiseks klikkides teate pealkirjale.  

Sulle kuvatakse: 

 Teate pealkiri 
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 Sissejuhatus 

 Koolituse andmed, mis kehtisid teate väljasaatmise hetkel 

 Sisu 

 Manused 

 Mall, mille alusel oli teade loodud 

 Adressaatide arv 

 Väljasaatmise kuupäev 

 

Pane tähele! 
Kui teate staatus on "Välja saadetud", siis teate koolituse andmete osa on see, mis kehtis väljasaatmise 
hetkel.  Kui vahepeal on koolituse põhiandmeid muudetud, siis muudatused välja saadetud teatel ei 
kajastu. 

 

1) Saab vaadata täpsemat adressaatide nimekirja ja vajadusel otsida adressaate nimekirjast nime, 
ametikoha, EL eesistumise tunnuse järgi. 

2) Kui teate staatus on "Koostamisel", saab teate andmeid muuta ja teadet välja saata. 
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3) Kui teate staatus on „Saatmise ootel“, saab teate andmeid muuta. Saatmise kuupäeva kustutamisel ja 
teate salvestamisel saab teate staatuseks uuesti „Koostamisel“.  

4) Kui teate staatus on "Välja saadetud", ei saa seda enam muuta või välja saata.  

TEATE KOPEERIMINE 

Olemasoleva teate sisu on võimalik kopeerida ja luua selle alusel uut teadet. Selleks ava olemasolev teade 
ning vajuta nuppu Kopeeri. 

 

Sulle luuakse uus teade staatusega „Koostamisel“ ning samade andmetega, mille juurest kopeerimist 
algatasid: 

 Pealkiri - kopeeritud algsest teatest 
 Sissejuhatus - kopeeritud algsest teatest. 
 Koolituse andmete plokk genereeritakse reaalaja andmete alusel. 
 Sisu -  kopeeritud algsest teatest. 
 Teate adressaadid - kopeeritud algsest teatest. 
 Manused - kopeeritud algsest teatest. 
 Teate väljasaatmise kuupäev - kopeeritakse algsest teatest, kui see on tuleviku kuupäev, 

vastasel juhul on tühi. 

Kõiki kopeeritud teates olevaid andmeid on võimalik muuta! 

Kui andmed muudetud, salvesta teade või vajuta nuppu „Salvesta ja alusta saatmist“, kui soovid teadet ka 
kohe välja saata. 
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10. Tagasiside kogumine 

Iga koolituse kohta on portaali kaudu võimalik koguda tagasisidet. Selleks tuleb luua tagasiside küsimustik ja 
saata see koolitusel osalenud töötajatele. Tagasiside küsimustikku/vormi saab saata ja seda saavad täita 
ainult kinnitatud staatusega osalejad. Tagasiside kogumine on täiesti anonüümne.  

TAGASISIDE VORMIDE NIMEKIRI 

Koolitusega seotud tagasiside vormide nimekirja näed koolituse vahelehelt „Tagasiside“. 

 

Iga tagasiside vormi kohta kuvatakse Sulle: 

 Tagasiside vormi pealkiri [1] 

 Tagasiside vormi staatus [2] : 
 - Koostamisel = küsimustiku koostamine on pooleli ja see ei ole osalejatele laiali saadetud 
 - Välja saadetud = küsimustik on osalejatele välja saadetud ja täitmise tähtaeg ei ole saabunud 
 - Mitteaktiivne = küsimustiku täitmise tähtaeg on saabunud ja osalejatel ei ole võimalik enam selle 
koolituse kohta tagasisidet anda 

 Tagasiside vormi täitmise tähtaeg [3] 

 Tagasiside vormi täitnud inimeste arv (kui vähemalt üks inimene on tagasiside vormi täitnud) [4] 

NB! Kui koolitus ei ole Sinu asutuse poolt loodud, siis koolituse vahelehte „Tagasiside“ Sa ei näe. 
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UUE TAGASISIDE VORMI LOOMINE JA MUUTMINE 

Uue tagasiside vormi loomiseks vajuta nuppu „Uus tagasiside vorm“ [1].  

 

Kui admin-keskonnas on loodud Sinu asutuse jaoks tagasiside vormide mallid [2], siis saad valida, millise malli 
alusel tagasiside vormi luua. Vastasel juhul on Sul valikus ainult „Tühi vorm“ [3], ehk tagasiside vormi loomine 
nullist. 

Juhul kui valisid tagasiside vormi loomisel malli, kopeerib süsteem admin-keskkonnas ette valmistatud 
tagasiside vormi üldandmed ja küsimused uuele tagasiside vormile. 

Tagasiside vormi puhul saad määrata: 

 Tagasiside vormi pealkiri (vaikimisi koolituse pealkiri, kohustuslik tagasiside vormi väljasaatmisel) 

 Koolituse toimumisaeg (eeltäidetud koolituse kuupäevadega, on muudetav, kohustuslik tagasiside 
vormi väljasaatmisel). 

 Tagasiside vormi täitmise tähtaeg (kohustuslik väljasaatmisel ning peab olema sellel hetkel tulevikus) 

o Tähtaja saabumisel muutub tagasiside vorm mitteaktiivseks ning seda enam täita ei saa. 

 Tagasiside vormi meeldetuletuste saatmine 

o Kui märgistatud, siis portaal saadab 3 tööpäeva enne tähtaja saabumist meeldetuletuse 
nendele, kellel on tagasiside vorm täitmata 

 Tagasiside vormi sissejuhatus 

 Tagasiside vormi küsimused 

o Vähemalt üks küsimus on tagasiside vormi väljasaatmisel kohustuslik. 

KÜSIMUSE LISAMINE  

Tagasiside vormile on võimalik lisada kolme tüüpi küsimusi: 

 Avatud küsimus [1] 
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 Valikvastustega küsimus [2] 

 Hinnangu skaala/maatriks küsimus [3] 

 

Avatud küsimuse lisamine 

Uue avatud küsimuse lisamiseks vajuta nuppu „Lisa avatud küsimus“ [1] tagasiside vormi lõpus.  

Avaneb avatud küsimuse lisamise vorm, kus saad sisestada: 

 Küsimuse tekst (kohustuslik, pikkus kuni 300 tähemärki) 

 Küsimuse täiendav selgitus (pikkus kuni 200 tähemärki) 

 Kas küsimust on kohustuslik täita 

 

 

Valikvastustega küsimuse lisamine 

Uue valikvastustega küsimuse lisamiseks vajuta nuppu „Lisa valikvastustega küsimus“ [2] tagasiside vormi 
lõpus.  

Avaneb valikvastustega küsimuse lisamise vorm, kus saad sisestada: 

 Küsimuse pealkiri (kohustuslik, pikkus kuni 300 tähemärki) 

 Küsimuse täiendav selgitus (pikkus kuni 200 tähemärki) 

 Kas küsimust on kohustuslik täita 

o Kui on märgistatud, siis on kohustuslik vähemalt ühe vastusevariandi valimine. 

 Küsimuse vastusevariandid (kuni 200 tähemärki) 

o Tuleb sisestada vähemalt kaks vastusevarianti 

o On lubatud sisestada maksimaalselt 10 vastusevarianti 
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o Uue vastusevariandi sisestamiseks vajuta “+” nuppu  

o Vastusevariantide järjekorda võib muuta. Järjekorra muutmiseks vajuta „↑“ või „↓“ nuppu 
vastusevariandi juures.  

 

Hinnangu skaala/maatriks küsimuse lisamine 

Uue hinnangu skaala/maatriks küsimuse sisestamiseks vajuta nuppu „Lisa hinnangu skaala/maatriks 
küsimus“ [3] tagasiside vormi lõpus. Avaneb hinnangu skaala/maatriks küsimuse lisamise vorm. 

 

Hinnangu skaala/maatriks küsimuse korral saad sisestada: 

 Küsimuse pealkiri [1] (kohustuslik, pikkus kuni 300 tähemärki) 

 Küsimuse täiendav selgitus [2] (pikkus kuni 200 tähemärki) 

 Kas küsimust on kohustuslik täita [3] 

o Kui on märgistatud, siis on kohustuslik hinnata kõiki küsimuse väiteid 

 Hinnangud/väited, mida hinnatakse [4] 
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o Uue hinnangu/väite lisamiseks vajuta „+“ nuppu hinnangute/väidete ploki juures. 

 

o Hinnangute/väidete järjekorra muutmiseks vajuta „↑“ või „↓“ nuppu hinnangu/väite 
juures. 

  

o Hinnangu/väite eemaldamiseks vajuta „X“ nuppu aspekti/väite juures. 

 

 Skaala, mida kasutatakse antud küsimuse puhul [5] 

o Skaala elementide minimaalne arv on 2 

o Skaala elementide maksimaalne arv on 10 

o Uue skaala elemendi lisamiseks vajuta „+“ nuppu skaala seadistuse ploki juures 
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o Skaala elemendi eemaldamiseks vajuta „X“ nuppu skaala elemendi juures. 

 

 Kas küsimuse vastuste pinnalt arvutatakse keskmist (vaikimisi ei) [6] 

o Kui on märgistatud, siis tagasiside vormi koondtulemuste väljastamisel arvutatakse küsimuse 
vastuste pinnalt keskmine hinnang. 

Seadista küsimus vastavalt enda vajadustele. 
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KÜSIMUSE EEMALDAMINE  

Küsimuse kustutamiseks tagasiside vormist vajuta „Eemalda küsimus“ nuppu küsimuse juures. 

  

KÜSIMUSTE JÄRJEKORRA MUUTMINE  

Tagasiside vormi küsimuste järjekorra muutmiseks vajuta „Muuda küsimuste järjekorda“ nuppu. 

 

Avaneb vorm kus kuvatakse vormiga seotud küsimuste pealkirja. 

Küsimuste järjekorra muutmiseks kasuta noolenuppe „↑“ või „↓“ küsimuse juures. 
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Tagasiside vormi saad tervikuna muuta seni kuni see pole välja saadetud. 

Välja saadetud tagasiside vormi puhul saad muuta ainult tagasiside vormi täitmise tähtaega. 

TAGASISIDE VORMI VÄLJASAATMINE 

Enne tagasiside vormi väljasaatmist on võimalik vaadata vormi eelvaadet.  

 

Eelvaade võimaldab näha, milline näeb tagasiside vorm välja tavakasutaja vaates.  

Kui tagasiside vorm on valmis, saada see osalejatele täitmiseks. 

Tagasiside vormi väljasaatmiseks vajuta nuppu „Saadan välja“ tagasiside vormi juures. 
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Juhul kui mõni kohustuslik väli (pealkiri, koolituse toimumisaeg, tagasiside täitmise tähtaeg) on tühi, 
tagasiside vormi täitmise tähtaeg on minevikus või tagasiside vormis ei ole ühtegi küsimust, kuvab süsteem 
veateate ja ei võimalda tagasiside vormi välja saata. 

 

Kui tagasiside vormi valideerimine õnnestub, kuvatakse tagasiside vormi väljasaatmise teate vormi. Teate 
vorm on eeltäidetud vastavalt asutuse admin-keskkonnas eelseadistatud „Tagasiside“ teate mallile (teate 
pealkiri, teate sissejuhatus, teate sisu). Teate adressaatideks on vaikimisi määratud kõik koolituse kinnitatud 
osalejad. 
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Koolituse andmete ploki lõppu on lisatud link tagasiside vormile. 

Saad teate andmeid ning adressaate vajadusel muuta.  

Pane tähele! 
Tagasiside vormi ei saa saata vabas vormis sisestatud meiliaadressidele. 
Tagasiside vormi saab saata ainult Kinnitatud staatusega koolituse osalejatele. 
Tagasiside vormi ei saa saata anonüümsetele osalejatele. 

Kui tagasiside vormi saatmise teade on valmis, ajasta teate saatmine või saada teade kohe välja.  

Teate väljasaatmisel loob süsteem igale teate adressaadile tööülesande tagasiside vormi täitmiseks, mis 
sisaldab linki sellele tagasiside vormile. 

Tagasiside vormi staatuseks saab „Välja saadetud“. 

Pane tähele! 
Peale tagasiside vormi väljasaatmist saab muuta ainult selle täitmise tähtaega. Ühtegi tagasiside vormi 
küsimust muuta pole võimalik. 
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TAGASISIDE VORMI KUSTUTAMINE 

Tagasiside vormi saab igal hetkel kustutada. Selleks vajuta „Kustutan“ nuppu tagasiside vormi juures.  

Kustutamisel küsitakse kinnitust.  

 

Kui kustutamine kinnitada (vajutades „Jah“), kustutatakse tagasiside vorm koos osalejate vastustega.  
„Ei“ valiku puhul katkestatakse tegevus ning tagasiside vorm jääb alles. 

Pane tähele! 
Tagasiside vormi kustutamisel kustutatakse ka osalejate antud vastused. 

TAGASISIDE VORMI KOONDTULEMUSTE ALLALAADIMINE 

Juhul kui vähemalt üks osaleja on täitnud ja esitanud tagasiside vormi, saab tagasiside vormi koondtulemusi 
alla laadida PDF või Exceli formaadis. Tagasiside küsitluse tulemused on anonüümsed. 

 

PDF formaadis faili allalaadimiseks vajuta nuppu „Lae alla tulemused (PDF)“ [1]. Fail sisaldab tagasiside vormi 
iga vastuse kohta kokkuvõtet: antud vastused, keskmised hinnangud, vastajate kommentaarid. 
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Excel formaadis faili allalaadimiseks vajuta nuppu „Lae alla tulemused (Excel)“ [2]. Genereeritud fail sisaldab 
töödeldaval kujul kõiki osalejate poolt antud vastuseid tagasiside vormi esitamise järjekorras. 

 

 

TAGASISIDE JUURDE MANUSTE ÜLESLAADIMINE 

Tagasiside vormide juurde on võimalik üles laadida manuseid. 
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Selleks vajuta „Lisa manus“ nuppu „Tagasiside“ vahelehel. 

 

Vali fail enda arvutist, mida soovid tagasiside vormide juurde üles laadida. Lisatud manus laetakse koolituse 
tagasiside vormide juurde, tekib tagasiside manuste loetelu. 

 

Lisatud manuseid saab avada ja alla laadida. Selleks vajuta manuse nimetusele. 

Lisatud manust on võimalik kustutada. Selleks vali manus, mida soovid kustutada ning vajuta nuppu „X“.  
Kustutamisel küsitakse kinnitust. Kui kustutamine kinnitada (vajutades „Jah“), eemaldatakse manus loetelust. 
„Ei“ valiku puhul katkestatakse tegevus ning manus jääb loetellu alles.  
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11. Teiste asutuste poolt korraldatud minu asutusele suunatud 
koolitused 

Kui koolitus avalikustatakse, siis muutub koolitus avalikuks sihtrühma kuuluvate töötajate  kalendrites.  

 

Kui vähemalt üks inimene asutusest kuulub koolituse sihtrühma, saavad ülejäänud selle asutuse töötajad 
sellist koolitust leida koolituste otsingust. 

 

Süsteem saadab automaatse teate AKKO/KEKO koolituse avalikustamise kohta kõikidele sihtrühma asutuste 
koolitushalduritele. Automaatne teade uue AKKO või KEKO koolituse avalikustamise kohta tuleb sihtrühma 
asutuse koolitushaldurile e-kirja teel ja portaali teatena. Kui Sa ei soovi saada selliseid teateid e-kirjana, siis 
ava „Töölaud“ menüüpunkti alampunkt E-posti teavitused. 
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Eemalda märgistus „KEKO/AKKO koolituse infoteade“ lahtri juurest. Salvesta tehtud muudatused. Järgmised 
teated koolituse avalikustamise kohta tulevad Sulle ainult infoteate kujul portaalis. 

 

Saad avada Sinu asutusele suunatud koolitust teates olevast lingist või otsida KEKO/AKKO koolitusi koolituste 
registrist (selleks tuleb eemaldada märgistus „Ainult minu korraldatud“ lahtri juurest). 

 

Asutuse koolitushaldur saab tema asutusse suunatud koolituse andmeid vaadata ning lisada mõningaid oma 
asutuse täiendusi. 
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PÕHIANDMED  

Teise asutuse poolt loodud koolituse põhiandmeid muuta ei saa. 

 

Kui Sa leiad, et antud koolitus ei paku Sinu asutusele huvi, saad seda enda vaatest kustutada. Selleks tuleb 
vajutada nuppu „Kustutan“. 

 

Kustutamisel kontrollib süsteem, kas koolitusele on juba registreeritud mõni osaleja Sinu asutusest.  Kui jah, 
siis kuvab süsteem veateate ja ei lase koolitust kustutada. Kui ei, siis koolitus kustutatakse ja Sinu asutus  
eemaldatakse selle koolituse sihtrühmast (st teiste sihtrühma asutuste jaoks jääb koolitus endiselt 
nähtavaks). 
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Peale koolituse kustutamist ei näe asutuse koolitushaldur ja tema asutuse töötajad seda koolitust 
koolituskalendris, ei leia otsingust ja ei saa sellele registreeruda. 

KIRJELDUS JA MATERJALID  

Koolitushaldur näeb teise asutuse poolt loodud koolituse kirjeldust ja koolitusmaterjale, saab 
koolitusmaterjale alla laadida, kuid ei saa seda infot muuta. 

 

SEADED JA SIHTRÜHM  

Seaded ja sihtrühm vahelehel kuvatakse looja asutuse poolt määratud registreerimisseadeid (ei ole 
muudetavad): 

 Kohti koolitusel kokku 

 Lisainfo koolitusjuhtidele kohtade jaotamise kohta 

 Registreeringu tühistamise hiliseim kuupäev 

 Kas osalejate nimekiri on avalik 

 Koolituse sihtrühm  

Järgmised seaded on eeltäidetud vastavalt admin-keskkonnas seadistatud kesksete koolituste 
vaikeväärtustele ja on muudetavad: 

 Töötajal on õigus ise registreerida 

 Osaleja peab esitama koolitustaotluse - kui märgistatud, siis luuakse registreerimisel töötajale 
automaatselt taotluse vorm. 

 Koolitushaldur peab oma asutuse osalejate nimekirja üle vaatama - kui märgistatud, siis 
koolitushaldur peab oma asutuse osalejate nimekirja üle vaatama. 
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Lisaks saab sisestada: 

  „Lisainfo asutuse töötajatele“ - Igal asutusel on oma lisainfo lahter, kuhu saab sisestada oma asutuse 
töötajatele vajalikku informatsiooni. Tavakasutaja näeb siin sisestatud infot koolituse põhiandmete 
juures. 

Need parameetrid kehtivad ainult Sinu asutuse töötajatele. 

 

 

SIHTRÜHMA MUUTMINE  

Koolitushaldurile kuvatakse kõikide sihtrühma kuuluvate asutuste loetelu. Saad täpsustada ainult oma 
asutuse sihtrühma (laiendada või kitsendada). Selleks vajuta “Täienda sihtrühma” nuppu oma asutuse nime 
juures. 
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Koolitushaldur saab: 

 Lisada sihtrühma uusi töötajaid, ametikohti, struktuuriüksuseid või asutust tervikuna. 

o AKKO/KEKO koolituse sihtrühma ei saa lisada AK tunnusega struktuuriüksusi ja ametikohti. 

 Eemaldada olemasolevaid töötajaid, ametikohti ja struktuuriüksuseid. 

 Asutuse eemaldamiseks sihtrühmast tuleb vajutada „Kustutan“ nuppu koolituse juures. 

 

 

TEAVITUSED  

„Teavitused“ vahelehelt saad koostada ja saata oma asutuse töötajale teateid. 

Uue teate loomiseks vajuta nuppu „Koosta teade“.  
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Valikusse kuvatakse teadete mallid: 

 Kutse 

 Meeldetuletus 

 Teade 

Vali rippmenüüst mall. Avatakse teate loomise vorm vastavalt valitud mallile (admin-keskkonnas 
eelseadistatud teate pealkiri ja tekstid). 

Teateid saab luua ka „Seaded ja sihtrühm“ ning „Osalejad“ vahelehelt (vt ptk 6 Teadete haldamine). Teateid 
saab saata ainult enda asutuse töötajatele. 

OSALEJAD  

Osalejad vahelehel näed koolituse osalejate nimekirja ning saad oma asutuse töötajaid koolitusele 
registreerida. 

Uue osaleja registreerimiseks vajuta „Lisa osalejaid“ nuppu „Osalejad“ vahelehel.  

 

Avaneb osalejate lisamise aken, kus valikus on ainult Sinu asutuse sihtrühma kuuluvad töötajad.  

Otsi sihtrühma kuuluvate inimeste seast töötaja(d), keda soovid osalejaks registreerida. Otsida saab: ees- ja 
perekonnanime, ametikoha, struktuuriüksuse, EL eesistumise tunnuse järgi. 

Kui vajalikud asutus/struktuuriüksused/ametikohad/töötajad on märgitud, vajuta vasakusse plokki suunavat 
noolenuppu.  
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Osaleja(te) lisamiseks vajuta nuppu „Salvestan“. 

Töötajad lisatakse osalejate nimekirja. Osalemise staatuseks saab “Ootel“ või „Üle vaatamata“. Osalejaid saab 
lisada seni kuni koolituse looja poolt määratud registreerimise tähtaeg pole saabunud. 

Nuppu „Lisa osalejad“ ei kuvata siis,  kui koolituse seadetes on määratud, et taotluse esitamine on vajalik. 
Selle asemel kuvatakse seletav tekst, et osaleja registreerimiseks on vaja sisse logida töötaja nimel ja 
koolitustaotlus tema eest esitada. 

 

Koolitusele saad lisada anonüümseid osalejaid, kus isiku nime sisestatakse käsitsi. Anonüümse osaleja 
lisamiseks vajuta nuppu „Lisa anonüümne osaleja“. 
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Sulle kuvatakse andmeväljad anonüümse osaleja lisamiseks: 

 Osaleja eesnimi ja perenimi 

 Ametikoht 

 Struktuuriüksus 

 Asutus 

Täida ära kõik andmeväljad. Juhul kui soovid lisada mitu anonüümset osalejat korraga, vajuta “Lisa uus rida” 
nuppu. Peale „Lisa uus rida“ nupu vajutamist kuvatakse uued tühjad andmeväljad järgmise isiku 
sisestamiseks.  Isiku eemaldamiseks vajuta rea lõpus olevat „x“ nuppu. 

 

Isiku(te) lisamiseks koolitusele vajuta nuppu  „Registreeri isikud“. 

Isik(ud) lisatakse koolitusele. Anonüümse osaleja registreeringu staatuseks määratakse „Ootel“ või „Üle 
vaatamata“. 
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Juhul kui oled „Seaded ja sihtrühm“ vahelehel määranud, et koolitushaldur peab oma asutuse osalejate 
nimekirja üle vaatama, jõuavad kõik asutuse töötajate poolt tehtud registreeringud „Üle vaatamata“ 
staatusesse. Selliseid registreeringuid näed „Osalejad“ vahelehelt esimeses tabelis. 

Tabelisse kuvatakse asutuse töötaja kohta:  

 Linnuke rea valimiseks (või "Vali kõik") [1] 

 Nimi – osaleja ees- ja perenimi [2] 

 Struktuuriüksus – osaleja struktuuriüksus [3] 

 Ametikoht – osaleja ametikoht [4] 

 Taotluse staatus (kui taotlust on esitatud) [5] 

 Osalemise staatus – staatus „Üle vaatamata“ [6] 

 Reg.aeg - osalemisele registreerimise kuupäev ja kellaaeg [7] 

Selleks, et „Üle vaatamata“ registreering jõuaks üldisesse nimekirja ehk teistele asutustele (ka koolituse 
loojale) nähtavaks, tuleb „Üle vaatamata“ registreeringuid kinnitada. 

Märgista „Üle vaatamata“ osalemised, mida soovid kinnitada. Osalemisi saad valida ükshaaval või kõik 
osalemised korraga [1]. Osalemis(te) kinnitamiseks vajuta nuppu  „Kinnitan osalemise“. 
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Kinnitamisel küsitakse kinnitust. Kui osalemine kinnitada (vajutades „Jah“) saab osalemise staatuseks „Ootel“ 
ning osaleja lisatakse „Kinnitatud osalejad“ plokki. 

Kinnitatud osalejate plokis näidatakse Sinu ja teiste asutuste töötajaid, kellel on olemas „Ootel“ või 
„Kinnitatud“ osalemine. Selliseid osalemisi saab kinnitada, tühistada ja SAPi saata vaid koolituse loonud 
asutuse koolitushaldur. 

 

„Üle vaatamata“ osalemis(t)e tühistamiseks märgista „Üle vaatamata“ osalemised, mida soovid tühistada 
(ükshaaval või kõik osalemised korraga). Osalemis(te) kinnitamiseks vajuta nuppu  „Tühistan osalemise“. 

 

Tühistamisel küsitakse kinnitust. Kui osalemine tühistada (vajutades „Jah“) saab osalemise staatuseks „Tagasi 
lükatud“ ning osaleja lisatakse „Tühistatud osalemised“ plokki.  

Tühistatud osalemiste plokis kuvatakse ainult Sinu asutuse Tühistatud, Tagasi võetud ja Tagasi lükatud 
osalemisi. 
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