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Riigikogus arutati täna (18.05.2017) riiklikult tähtsa küsimusena, 

kutsehariduse temaatikat. 

Ettekande tegi EKEÜ (Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing) nimel Viljandi 

Kutseõppekeskuse direktor, härra Tarmo Loodus. 

 

Lp. Riigikogu liikmed.  

Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing (EKEÜ) on loodud 1999. aastal eesmärgiga 

ühendada kutsehariduse arendamisest huvitatud inimesed. Üle 100 liikme on ka seekord 

tõsiselt tööd teinud ja omi seisukohti Riigikogu kultuurikomisjoni istungitel välja öelnud. 

Meil on au osaleda riiklikult tähtsa küsimusena kutsehariduse tuleviku arutelul suures 

saalis. Alljärgnev on põhjalik ülevaade meie seisukohtadest kutsehariduse tuleviku 

planeerimisel. Selle kokkuvõtte põhjal on koostatud ka meie esindaja Tarmo Looduse 

ettekanne Riigikogus. 

 

1. KUTSEHARIDUSEST  ÜLDISELT 

Eesti majandus vajab järjest kvaliteetset tööjõudu. Seda valmistavad ette erineva 

tasemega kutseid õpetavad haridusasutused: kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja 

kõrgkoolid. Haridussüsteemi seob tööturuga Eesti kvalifikatsioonisüsteemi osana 

kutsesüsteem. See aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse 

arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.  

Kutsesüsteemi eesmärk on toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet ehk tagada, et  

töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, 

vilumused ja hoiakud. Teiseks eesmärgiks on olla tugistruktuuriks haridussüsteemile, 

tagada, et kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul 

nõutavale. Kolmas roll on olla toeks inimeste kompetentsuse hindamisele ja 

tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud. Tööjõu vaba liikumise 

tagamiseks on kutsesüsteemi eesmärk muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt 

võrreldavaks. 

2008. aasta 1. septembrist on Eestis kasutusel 8-tasemeline Eesti kvalifikatsiooni-

raamistik (EKR), mis koosneb neljast alaraamistikust: 

• üldhariduse kvalifikatsioonid 

• kutsehariduse kvalifikatsioonid  

• kõrghariduse kvalifikatsioonid 

• kutsekvalifikatsioonid ehk kutsed 
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Järgmises tabelis on esitatud Eesti formaalhariduse kvalifikatsioonide paigutumine EKR-i 

tasemetel, samuti ametirühmade seos EKR-i tasemetega. 

Formaalhariduslikud 

kvalifikatsioonid 

EKR 

tase 
Ametirühmad ja kutsed 

Toimetuleku õppekava lõputunnistus 1  

Lihtsustatud õppekava lõputunnistus 

Põhikooli lõputunnistus, 

2. taseme kutseõppe tunnistus 

(põhihariduse nõudeta) 

2 Lihttöölised (näit: abiaednik, raietööline...) 

3. taseme kutseõppe tunnistus 

(põhihariduse nõudeta) 
3 Seadme- ja masinaoperaatorid, oskustööta-jad 

ja käsitöölised, teenindus- ja müügitöö-tajad, 

ametnikud (näit: elektroonikasead-mete 

koostaja tase 3, hooldustöötaja tase 3, 

ehituspuusepp tase 4; ...) 

Gümnaasiumi lõputunnistus 

4. taseme kutseõppe tunnistus 

Kutsekeskharidusõppe tunnistus 

4 

5. taseme kutseeriharidusõppe 

tunnistus 
5 

Oskustöötajad-meistrid, tehnikud, teenin-dus ja 

müügitöötajad, ametnikud, esma-tasandi juhid 

(näit: automaatik - tehnik; geodeet; kosmeetik; 

müügikorraldaja...) 

Bakalaureusekraad, 

Rakenduskõrghariduse diplom 
6 

Spetsialistid, 

Keskastme juhid (näit: arhivaar; ekspedeerija; 

konsultant; arhitekt...) 

Magistrikraad 7 
Spetsialistid, juhid (näit: IT juht; kliiniline 

psühholoog; volitatud arhitekt...) 

Doktorikraad 8 
Tippspetsialistid, tippjuhid (näit: kohtuarst; 

volitatud arhitekt-ekspert...) 

 

Kutsesüsteemi kõikides osades on kaasatud tööturu osapooled – tööandjad, töötajad, riik, 

koolitajad. Kokkulepped sünnivad erinevate osapoolte koostöös. Kutsesüsteemi 
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põhimõisteks on läbivalt kompetentsus, st süsteem on nii kontseptuaalselt kui tegelikult 

üles ehitatud kompetentsuspõhiselt. 

See on mudel, mida me täna rakendame. Kõik pole ideaalne, aga suund on õige. 

Majanduse edenemiseks vajame olukorda, kus olemasolev tööjõud on võimalikult hästi 

ette valmistatud. Eestis on tööealises elanikkonnas suur hulk, orienteeruvalt 30 000 

inimest, ilma kutsehariduseta. Ilmselt on neist paljudel kutse omandatud tööd tehes, aga 

paljud vajaksid täiendõppes või tasemeõppes osalemist. Täiend- ja ümberõpet vajab suur 

hulk täna tööjõuturul toimetavaid inimesi. See on vajalik majanduskasvu tagamiseks.  

 

1.1. Pikaajaline eesmärk: kutse igale inimesele 

Hariduse eesmärk (Haridusseadus) on luua soodsad tingimused isiksuse, perekonna, 

eesti rahvuse, samuti rahvusvähemuste ja Eesti ühiskonna majandus-, poliitilise ning 

kultuurielu ja loodushoiu arenguks maailma majanduse ja kultuuri kontekstis,  kujundada 

seadusi austavaid ja järgivaid inimesi ning luua igaühele eeldused pidevõppeks. Kutse 

omamine on eeldus paremaks toimimiseks ja elukestvaks õppeks. Eesti Kutseõppe 

Edendamise Ühingu (EKEÜ) liikmed on arvamusel, et tööjõu kvaliteedi tõstmiseks ja 

väljaõppeta töötegijate arvu vähendamiseks tuleb seadustada kutse omamise kohustus 

25 eluaastaks. Nii tagame elanikkonna valmisoleku panustada ühiskonna arengusse. 

Kutseharidus on Eestis riigi korraldada. Kutset saab õppida kutseõppeasutuses, 

rakenduskõrgkoolis või kõrgkoolis. Selles ettekandes keskendume EKR 2-5 taseme kutse 

omandamisega seotud teemale kutsekoolides.  

Enamus kutseõppeasutusi on riigikoolid, kus koolielu on haridus- ja teadusministeeriumi 

korraldada. HTMis on kutseharidus üks mitmest valdkondadest. See pole poliitikutele alati 

populaarne teema olnud ja on tihti jäänud hariduspoliitikas tagaplaanile, kõrg- ja 

üldhariduse varju. Kutseharidus pole ka kohaliku omavalitsuste teema ja valimiste 

kontekstis seega vähetähtis. Samas on riigikogu ja valitsus panustanud eelmisel EL 

rahastamisperioodil kutseõppeasutuste rekonstrueerimiseks üle 200 000 €.  

Kutsekoolid on olulised tööandjatele, kes on oma manifestides selle valdkonna olukorrale 

tähelepanu juhtinud. Paraku pole ka nende hääl probleeme lahendada aidanud. Tänud 

riigikogu kultuurikomisjonile, et majanduse arengule olulise valdkonna teemad riigikogus 

arutamiseks võtsite. Kuulamised komisjonis on olnud muljetavaldavad ja konstruktiivsed. 

Loodame ka kiiretele lahendustele nii mõnegi teema osas. 

 

1.2. Lähiaja olulised ettevõtmised kutsehariduses 

Arutledes kutsehariduse arengute üle, peame sellest rääkima lühiajalises ehk ca 5- 

aastases vaates ja pikas ehk 20 aasta vaates. Lähiaja probleemid on lahendatavad 

lihtsamalt, kaugemas perspektiivis olevad eesmärgid ja ülesanded on mahukamad ning 

keerulisemad ning nõuavad arukaid otsuseid, häid strateegiaid.  

Kutsehariduses on viimase 15 aastaga toimunud suured muutused taristu, õppe sisu ja 

õpetajate osas. Koole on tänaseks 3 korda vähem: 26 riigi, 3 munitsipaal ja 4 

erakutseõppeasutust ning 5 rakenduskõrgkooli. Kutset saab õppida igas maakonnas. 
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Maakonnas olev kutseõppeasutus katab selle maakonna, piirkonna vajaduse tööjõu järele 

enam levinute, olulisemate erialade osas. Kutseharidus on tõhus  regionaalpoliitika 

instrument. Töökäte olemasolu maakondades sõltub kutseõppeasutuse tööst. 

Piirimaakondades on kutseõppeasutus ka julgeoleku komponent.  

Esmane ülesanne on korrastada erinevate institutsioonide roll kutsehariduse 

korraldamisel. Eesmärgiks olgu selgus, lihtsus ja vastutustundlik tegutsemine ühise 

eesmärgi nimel - kaasaegse õppe ja õpetajate olemasolu tagamine koolides, kvaliteetse 

tööjõu tagamine ettevõtlusele. Sellisele lähenemisele viitab ka haridusseaduse § 4: 

haridussüsteemi juhtimisel lähtutakse otstarbeka detsentraliseerimise põhimõttest 

ja haridusasutuse tegevuse, sealhulgas õppetöö korralduse ja tulemuslikkuse eest 

vastutab haridusasutuse juht. Täna toimuv tsentraliseerimine riigi tugiteenuste 

keskuse alla sellest haridusseaduse mõttest ei hooli.   

Kutseharidusega tegelevad HTM, SoM, SiM, JuM, MaM, INNOVE, Kutsekoda, ETKL, 

EKTK, töötukassa,  tööandjad … . Kõik nad millegi eest vastutavad, midagi koordineerivad, 

loovad omi reegleid, kordasid jne. Lõpuks saab see paljusus kutseõppeasutuses kokku, 

kus toimub tegelik õppimine, õpetamine, kutsete andmine jne. Paljusus on võimas, 

reegleid palju, bürokraatiat kuhjaga. Ja sellele kulub liialt palju aega ja õppetööks niigi 

nappivat ressurssi. Haridusseadus sätestab kutseõppeasutuste autonoomia. 

Ometigi vajavad koolid teatud koordineerimist õppetegevuse ja selleks loodud 

õppebaaside, õppetehnoloogiate arendamisel. Ka koolituskohtade ja -suundade valikul on 

vaja rohkem koordineerimist. HTM on siin järjest järjekindlam ja see annab lootust, et 

tulevikuinvesteeringud saavad koolidega läbi arutatud ja ühine plaan heaks 

kiidetud. 

Kohe tuleb leida lahendus tugipersonali palkamiseks kutsekoolides. Ilma nendeta ja 

õpetajate sellealase täiendkoolituseta selles valdkonnas pole koolid võimelised 

erivajadustega õppijaid koolitama. Selleks on vaja lisaraha. 

Lahendamist ootab kutseõppeasutuste seadusega ette nähtud koolide rahastamise 

muutus. Kutseõppeasutuste seadus määrab, et kooli kohustuste ja ülesannete täitmise 

rahastamisel riigieelarvest rakendatakse rahastamispõhimõtteid, mis sisaldavad muu 

hulgas komponente õppekasvatustöö läbiviimise, kutseõppe kättesaadavuse ja kooli 

tulemusrahastamise kohta.  

Seadus määrab, et õppekasvatustöö läbiviimisega seotud kulud katab riikliku 

koolitustellimuse esitaja riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud koolituskohtade ja 

asjaomase õppekava alusel selle nominaalse õppeaja jooksul. Selle põhimõtte pidi riik 

rakendama 2014. aasta 1. jaanuariks. Paraku pole seda tänaseni sündinud. 

EKEÜ ettepanekud on kaaluda läbiviidava tsentraliseerimise tulemuslikkust ja mõttekust 

ning leida koolide haldamisel parim lahendus.   

Kõige olulisem on asuda täitma kutseõppeseaduse nõuet koolide rahastamisel. 

Olemasoleva süsteemiga jätkates jäävad lähiaastatel ellu vaid üle tuhande õpilasega 

kutsekoolid. Raha juurde andmata pole võimalik koolivõrku samal tasemel pidada. 

 

2. KEDA KUTSEHARIDUSES ÕPETADA, KES ON ÕPPIJAD. 
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Haridusvaldkonna tähtsaim dokument on „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“. 

Strateegia seab üldeesmärgiks kõigile Eesti inimestele nende vajadustele ning võimetele 

vastavate õpivõimaluste loomise kogu elukaare jooksul, et tagada neile isiksusena väärika 

eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus. Eesmärgid puudutavad 

õppijatena nii lapsi, noori kui ka täiskasvanuid ja vanemaealisi ning nende saavutamiseks 

peavad panustama kõik: õppijad ise, tööandjad, lapsevanemad, koolid, ministeerium ja 

kogu ühiskond laiemalt. Nende eesmärkide täitmise poole pürgimine on ka koolide 

igapäevatöö. 

 

2.1. Kutseõppeasutus on polüfunktsionaalne õppeasutus igale inimesele 

Õppimine kutseõppeasutuses ja selle lõpetamine pole õppijatele eesmärk, kutsekoolis 

õppimine on  vahend oma eesmärgi saavutamiseks – koolis õpitakse selleks, et tulevikus 

töötada omale meeldival erialal, saada oma ala meistriks, kindlustada omale kindel tulevik. 

Kool on vahend selle eesmärgi saavutamiseks. Ajas töö muutub, mõned erialad kaovad ja 

tekivad uued. Kooli tullakse ikka ja jälle tagasi, kutset omandatakse oma eluea 

jooksul 4-6 korda. Seda peab HTM õppekohtade tellimisel ja rahastamisel arvestama. 

Kutseõppeasutus on elukestva õppe oluline institutsioon. Kutseõppes õpib tasemeõppes 

keskmiselt  25 000 õppijat, lisaks tuhanded täiendusõppes õppijad. Ajaga on seoses laste 

arvu vähenemisega muutunud õppijate vanuseline koosseis vanemate õppijate kasuks. 

Vähem kutsekeskhariduses õppijaid, rohkem täiskasvanuid ümber- ja täiendusõppes. 

Tänu õppekohtade olemasolule koolides suudavad koolid pakkuda õppimisvõimalusi igale 

õppida soovijale. Paindlik kutseõppe korraldus sobib hästi just täiskasvanud õppijatele, 

kasvanud on töökohapõhises õppes ja mittestatsionaarses õppijate arv.  

Ettevõtjad on mõistnud oma töötajate parema väljaõppe vajadust ja on asunud õppimist 

toetama, innustavad töötajaid oma haridustaset ja kutseoskusi tõstma. Järjest enam on 

oluline kutsetunnistus.  

 

Kutseõppe õpilaste vanuseline jaotus 2007/08 -2016/17. Allikas: EHIS 
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Kutseõppe õpilaste jaotus õppeliigiti 2010/11-2016/17. Allikas: EHIS 

EÕS üldeesmärk luua õpivõimalused kogu elukaare jooksul õppimiseks on 

kutseõppeasutustes  täidetud. Probleemiks on selle võimaluse kasutamisel ressursi 

nappus, mis ei luba HTM-l riiklikku koolitustellimust isegi samal tasemel hoida, vaid seda 

vähendatakse.   

 

2.2. EÕS eesmärk - gümnaasiumi ja kutseõppesse suundujate vahekord on 

60:40 - vajab kõigi osapoolte koostööd 

EKEÜ liikmed pole rahul EÕS eesmärgi „40% põhikooli lõpetanutest asub õppima 

kutseõppeasutusse“ täitmise korraldusega. See on riikliku strateegia eesmärk ja selle  

täitmise nimel peavad pingutama paljud osapooled: HTM nii kutsehariduse kui ka 

üldhariduse osakond, maavalitsused, põhikoolid, õpetajad, karjäärinõustamisega seotud 

keskused, tööandjad jms. Kui EÕS elluviimise põhimõtet „eesmärgi nimel pingutavad kõik 

osapooled“ ei tunnustata, ei ole positiivset tulemust võimalik saavutada. Täna pingutavad 

selle eesmärgi nimel enim kutseõppeasutused. Sellest ei piisa. 

Põhikooli lõpetajatest on huvitatud mitmed haridusasutused. Pole normaalne, kui HTM 

vastupidi EÕS eesmärgile suurendab vastuvõttu gümnaasiumides. Lisaks munitsipaal- 

gümnaasiumid, erakoolid. Konkurents on tugev ja kui riik oma eesmärkide saavutamiseks 

tegus ei ole, siis eesmärke ei saavutata. Vaja on kompleksset lähenemist, ühist 

toimivat lahendust EÕSis püstitatud eesmärgi saavutamiseks. 

EÕS eesmärgi saavutamiseks tuleb EKEÜ arvates rakendada koolitustellimuse 

esitamist gümnaasiumidele. Rakendame eesmärgi saavutamiseks sama süsteemi, mis 

kutseõppeasutustel täna on – HTM tellib sama taseme õppeasutustelt, gümnaasium 

ja kutsekool, õppekohad. Kohad jagunevad 60:40.   

Sama eesmärgi saavutamise teine abivahend on hästi toimiv karjäärinõustamine. 

Täna on tegijaid palju, aga tulemus kesine: põhikoolid, õppekavas olevad karjääritunnid, 

maavalitsused, noorte keskused, Rajaleidja keskused, Töötukassa osakonnad, 

kutseõppeasutused, kõrgkoolid…  

Karjäärinõustamine, kujundamine, algab lasteaias, kulmineerub põhikooli vanemas 

astmes. Kutsehariduse populariseerimise nõrkuseks on põhikoolide õpetajate ja 

lastevanemate vähene teadmine kutseharidussüsteemist. Õpetaja koolituses puuduvad 

kutseharidust käsitlevad teemad, mistõttu töötavad üldhariduskoolides õpetajad, kellel 

on vähesed teadmised kutseharidusest, Eesti kutsete süsteemist ja ka kaasaegsetest 
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töökohtadest. Neile on teadmata suured muutused kutsehariduse kaasajastamisel, 

õpetamise kvaliteedi tõhususes, koolide väljanägemises ja sisustuses. Need muutused on 

jäänud paraku paljudel märkamata ja endiselt võetakse kutsõppeasutusi kui lihttööliste 

ettevalmistamise keskusi – kui sa ei õpi, lähed kutsekasse!  

EKEÜ ettepanek on käsitleda õpetaja koolituses kutsehariduse võimalusi võrdselt 

üldhariduse võimalustega. Täna üldhariduskoolides töötavatele õpetajatele tuleb nende 

erialakoolitused viia läbi koos kutsehariduses töötavate kolleegidega, korraldades 

koolitused just kutseõppeasutustes. Õpetajakoolituses tuleb kutseõppeasutused võtta 

üldharidusainete õpetajate praktikabaasideks. Nii tutvuvad õpetajad kaasaegsete 

kutseõppeasutustega.  

Täna reaalset tulemust ja tuge karjäärinõustamisest kutsekoolidele pole. Jääb 

arusaamatuks, kuidas on riik ette näinud kutseõppeasutuste õpilaskohtade 

komplekteerimise EÕS eesmärkidest lähtudes? Ilmselt polegi. Kutseõppeasutused 

peavad kogu selle töö ise ära tegema, kasutades selleks omi nappe ressursse reklaamiks 

ja kutsehariduse populariseerimiseks.  

Riigi poolt antakse kutsekoolidele nn riiklik koolitustellimus, püstitatakse eesmärgid, mille 

täitmist jälgitakse, jättes kutsekoolid omapäi.  

 

Üks oluline ettepanek on lõpetada põhikooli lõpetamisel riigieksamite hinnete 

panemine, lahendada põhikooli lõpetamine analoogselt gümnaasiumi 

lõpetamisega. Kaob ära üleöö targaks saamine (kooli korraldatud korduseksamil saab iga 

õppija 3 üldjuhul kätte), kasvab õppija vastutus, väheneb õpetajate stress.  

Sisseastumiskatsed gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses on piisavaks filtriks õppijate 

jagunemisel.  

 

2.3. Riikliku koolitustellimust (RKT) ei tohi vähendada, selle koostamine peab 

olema läbipaistev, kõigile arusaadav. 

RKT koostamise määrus ütleb, et riikliku koolitustellimusega tagatakse kutseõppes õppida 

soovijatele koolituskohad, lähtudes tööturu vajadustest, riigi strateegilistest ja 

valdkondlikest arengukavadest, uuringutest ja prognoosidest ning koolide võimekusest ja 

õppida soovijate eelistustest.  

RKT komisjon koostab tööjõuvajaduse keskpikkade prognooside, asjakohaste uuringute 

ja strateegiate, sotsiaalpartnerite arvamuste, eelneva perioodi tasemeõppe RKT ja selle 

täituvuse ning koolide taotluste alusel perioodi tasemeõppe RKT projekti, lähtudes selleks 

eraldatud rahalistest vahenditest.  

Õppijate arv kutsekoolis sõltub riiklikust koolituskohtade tellimusest. Igas eas õppijatele 

õppimisvõimaluse tagamine pole täna võimalik, EKEÜ pole rahul kutsehariduselt 

tellitavate erialade mahu pideva vähenemisega. Riikliku koolitustellimuse (RKT) pidev 

vähendamine võtab võimaluse koolide arenguks, elukestva õppe pakkumiseks 

täiskasvanutele, käsitöö ja kunsti erialade õpetamiseks. Mõistame, et kohtade 

vähendamine võimaldab tõsta pearaha ja nii jätta mulje, et kutsehariduses rahastamine 

paraneb.  

HTM riikliku koolitustellimusega tegelev komisjon on järjest vähendanud ka käsitöö 
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erialade õpetamisele koolituskohtade andmist ja pole selgitanud selle põhjuseid. 

EKEÜ liikmed on arvamusel, et ka käsitööliste koolitamine on oluline ettevõtmine. See 

tagab meie rahvuskultuuri säilimise ja arenemise. Olgu näiteks Teppo-tüüpi 

lõõtsavalmistajate koolitamine Viljandi Kutseõppekeskuses. Tänu lõõtsakuningas Heino 

Tartese ja kooli pealehakkamisele on meie 60 lõpetajat kinkinud muusikutele 70 uut lõõtsa,  

sirgunud on uued lõõtsameistrid! Sama on klaasimeistrite, seppade jpt käsitöö erialadega.  

Oluline on Eestis asutatud kompetentsikeskuste ja kutseõppeasutuste koostöö. 

Näitena Väimelas olevad EAS toetusel loodud puiduvaldkonna kompetentsikeskus 

TSENTER ja Võrumaa KHK. Võrumaa KHK-s võiks rohkem õpetada tislereid. Et see nii 

läheks, peavad erinevad ministeeriumid suutma teha koostööd. 

Ka paikkonna vajaduste arvestamine RKT puhul on täna minimaalne. Meie arvates 

puudub RKT komisjonil ülevaade piirkondade tööjõuvajadusest. Maakonna teadjaid 

selles töös ei kasutada. Sama olukord on ka täiendusõppe RKT puhul.  

Lisaks valdkondlikule vaatele koolitustellimuse esitamisele, tuleb koolitusvaldkondades 

muudatusi tehes analüüsida ja arvesse võtta ka koolitustellimuse muutuste mõju 

regionaalarengule, eriti selle piirkonna väikeettevõtjatele ja kutseõppeasutustele.  

RKT kiire muutmine koolides seab ohtu kooli arengu. RKT moodustumise määrus nõuab 

kolme aasta prognoosi. Seda selleks, et koolidel oleks oma arengut vähemalt kolme aasta 

peale planeerida. Muudatused peavad tulema kolmanda aasta plaanides, mitte jooksva 

aasta plaanides. Seda  põhimõtet pole RKT määrajad viimasel ajal järgimist vajavaks 

pidanud. 

 

2.4. Erivajadustega õppija koolis vajab tugipersonali, õpetaja 

väljaõpet. 

Erivajadustega inimeste õpe on laiem probleem kui kutseharidus. 2012. aastal 

sõlmitud „Vabariigi Valitsuse ja Puudega Inimeste Esindusorganisatsioonide 

koostööpõhimõtete memorandumist“ saame lugeda: „Osapooled on  seisukohal, et 

sotsiaalse integratsiooni ja võrdsete võimaluste tagamise üks põhialus on haridus, 

mis hõlbustab õppeasutusest tööturule siirdumist, ja arendame elukestva õppe ideed. 

Soodustame aktiivse tööpoliitika elluviimisega ning paindlike töövormide ja toetavate 

meetmete abil puudega inimeste integreerimist tööturule ja tööturul püsimist.“ Seda 

kokkulepet kutseõppeasutused jõudu mööda täidavad ja pakuvad neile inimestele ka täna 

mõningaid kutse omandamise võimalusi. See ei ole massiline, sest koolides napib 

erioskustega spetsialiste. Koolidel pole lihtsalt raha nende palkamiseks.  

Samuti on kutseõppeasutused mures HTM plaani üle likvideerida mitmed 

erivajadustega õppijate koolid, seda täna moesoleva kaasava hariduse rakendamise 

kaudu. Kutseõppeasutused teavad, et erikoolidest tulnud noored on distsiplineeritud, õpi- 

ja tööoskustega motiveeritud õppijad. Kaasava hariduse raames üldhariduskoolis õppinud 

erivajadusega õppijal puudub tihti valmisolek õppimiseks, puuduvad elementaarsed 

tööoskused, oskus keskenduda, püsivus jms.  
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Oleme veendunud, et tuleb soosida põhikooliealiste erivajadustega laste koolitamist 

spetsiaalsetes koolides. Oleme veendunud, et raskemate erivajadustega noorte jaoks 

on lisaks Astangu kutseõppeasutusele vaja sarnast kooli Lõuna-Eestis ja Virumaal.  
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HEV õppijad Allikas: EHIS 

Erivajadustega õppija õpetamine Kutseõppe-

asutustes on võimalik vaid erispetsialistide 

olemasolul ja õpetajate ning töötajate 

erivajadusega õppijatega toimetulekuks 

toimunud koolitamise järel. Kutsehariduse 

alarahastamise tõttu pole koolid tugi-

spetsialiste saanud tööle võtta või on olnud 

sunnitud neist loobuma.                                                                                               Allikas: EHIS 

 

Kutseharidus vajab kiiremas korras täiendavat ressurssi tugipersonali palkamiseks. 

Sarnaselt üldhariduskoolidele lisaraha leidmisega tuleb lisaraha leida ka tugiteenuste 

osutamiseks kutseõppeasutustes.  

 

2.5. Koostöö ettevõtjatega 

Ametlikes dokumentides on kutseõppeasutuste ja ettevõtete vahelist koostööd käsitletud 

suhteliselt üldiselt. „Kutseõppeasutuse seadus“ §3 lg 8 seab kutseõppeasutuste 

kohustuseks: „Kutseõppeasutus teeb koolitusvajaduste väljaselgitamiseks, õppe 

kvaliteedi parandamiseks ja muudel asjaomastel eesmärkidel nii riigi sees kui ka 

rahvusvahelist koostööd teiste õppeasutuste ning erialaga seotud töötajate, tööandjate, 

ettevõtlus- ja kutseühenduste ning ettevõtete ja asutustega (edaspidi sotsiaalpartnerid), 

kohaliku omavalitsuse üksuste ja teiste partneritega“.  

Seadusest tulenevalt küsitakse sotsiaalpartneritelt kirjalikke arvamusi, saamaks kinnitust 

kutseõppeasutustes uute õppekavarühmade avamise kohta,  samuti ettepanekuid 

õppekavade kohta, mille aluseks ei ole kinnitatud kutsestandardit. Ka kutsestandardite 

väljatöötamisel ja kutseeksamite korraldamisse on ettevõtjad kaasatud. 

Ettevõtjate arvamust küsitakse ka riikliku koolitustellimuse koostamise protsessis.  
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Kutseõppeasutuste ja ettevõtjate koostööd pärsib asjaolu, et seadus ei luba koolidel 

kuuluda ettevõtjate katusorganisatsioonidesse. Kooli kuulumise MTÜdesse, mida 

ettevõtjate katusorganisatsioonid on, on vaja Vabariigi Valitsuse otsust. Põhjenduseks on 

arusaam, et nii võtab riik endale koolide kaudu kohustusi. Siin on vaja lahendust, sest 

kutseõppeasutuste osalemine ettevõtjate katusorganisatsioonis on koolide võimalus olla 

kursis ja ise mõjutada valdkondade arenguid. 

Paljud ettevõtjaid ja kutseõppeasutusi puudutavad teemad on sätestatud erinevates 

seadustes: „Täiskasvanute koolituse seadus“, „Kutseharidusstandard“, samuti paljudes 

HTM määrustes ja käskkirjades.  

Oluline koostöö koht on täiskasvanute koolituse korraldamine. Selle koordinaatoriks on 

Täiskasvanuhariduse Nõukogu, mille esimees on haridus- ja teadusminister. Nõukogu 

ülesandeks on:  

• Vabariigi Valitsuse nõustamine täiskasvanuhariduse küsimustes,  

• Vabariigi Valitsuse nõustamine riigieelarve eelnõu koostamisel täiskasvanu-

hariduse toetuseks ettenähtud vahendite osas,  

• täiskasvanuhariduse riiklike prioriteetide väljaselgitamine ja  

• riigieelarvest täiskasvanuhariduse toetuseks eraldatud vahendite kasutamisele 

hinnangu andmine esitatud aruannete põhjal.  

Siin on oma roll nõukogu liikmetel, võimalus esindada tööandjate huve taseme- ja 

täiendusõppes.  

Igapäevaelus on kutseõppeasutuste ja ettevõtete vaheline  suhtlemine tihe. Seda tingib 

ettevõtjate soov saada uut tööjõudu, ümber- ja täiendõpet oma töötajatele, osaleda uute 

erialade ja õppekavade väljatöötamise protsessis, aidata kutseõppeasutustel õppijate 

koolitamisega paremini toime tulla. 

Koolide poolt vaadates on oluline, et ettevõtjad pakuvad rohkem praktikakohti taseme- ja 

töökohapõhises õppes õpilastele (sh HEV-le). Koolid saavad tutvustada õpilastele tulevasi 

võimalikke töökohti, saavad läbi viia töökohapõhist õpet, saavad ettevõtjatelt praktilist 

toetust õppematerjalide ja materiaalselt toetust õpetaja koolitamiseks ning õppetöö 

läbiviimiseks jms.. Saame koos välja töötada kutseharidusega seonduvaid regulatsioone 

ja toiminguid (kutsestandard, õppekavad, kutseeksamid, kutsemeistrivõistlused, seadused 

jms). 

Viimase 10 – 15 aastaga on ettevõtjate ja kooliinimeste suhtlemises toimunud rida 

positiivseid muutusi. Ettevõtjad mõistavad, et kutsehariduse õppe kvaliteedi tõstmiseks on 

ka neil endil vaja panustada, osaledes oma töötajatega õppekavade sisu avamisel ja tehes 

ettepanekuid uute, kaasaegsete õppekavade rakendamiseks, pakkudes õppijatele 

õppekava sisule vastavaid praktikaid ja koolitades ettevõtetes praktikajuhendajaid. Eriti 

oluline on see 5. taseme kutsete õppekavade arendamisel (kutsestandardid puuduvad). 

Kooliinimesed mõistavad, et ilma kaasaegse ettevõtjata pole meil võimalik õpilasi 

kvaliteetselt õpetada, meie õpetajaid koolitada. Oleme valmis suuremaks koostööks. 

Kahjuks on kogemusi, kus just tööandjate poolt tehtud ettepanekud on jäänud bürokraatia 

taha kinni ja nende rakendamine, õppekavade käikulaskmine on seiskunud. Loodetavasti 

sellest aastast kehtiv uus õppekavade menetlemiskord kaotab selle kitsaskoha ära. 
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Oluline koostöö teema on ettevõttepraktika korraldamine. Vastavalt KÕS-le on praktika 

maht koolipõhises õppes kuni 50% õppekava mahust ja töökohapõhises õppes kuni 75%  

õppekava mahust. Kutseõppeasutuste vastutuses on, et praktika toetaks õppekava 

läbimist. Selle ülesande täitmine on problemaatiline.  

Ettevõtetes on puudus tööjõust praktikantide juhendamiseks, tihti puuduvad juhendajatel 

elementaarsed oskused õppekavades ettenähtud oskuste kujundamiseks, õpetamiseks. 

Praktikakohad pole ette valmistatud HEV õppijatega toime tulekuks. Puudub toetav 

tugiteenus, ei pakuta toetatud töökoha teenust. Ka pole juhendajad selliste inimestega 

töötamiseks valmis (eripedagoogikas koolitamata). Ja enamus meie ettevõtteid on mikro- 

või väikeettevõtted, kus praktikandi olemasolu mõjutab suurel määral ettevõtte tööd. 

Lahendamata on tööandja kulutuste kompenseerimine õppepraktika korraldamisel.  

Nendeks on juhendaja täiendav töökoormuse tasustamine, toodangu mahu languse 

kompenseerimine, kasumi vähenemine jms. Kutseõppeasutuste võimalused korvata 

ettevõtja tehtud kulutusi, ka praktika juhendajatele maksta, on kesised. Probleemiks on ka 

ettevõtete suurus – väikeettevõtetes praktika juhendajate leidmine ja koolitamine on eriti 

keeruline, sest seal sõltub toodangu maht igast töötajast, puudub ajaressurss, ettevõtted 

ei saa oma väheseid töötajaid tööprotsessist eemal hoida. 

Tuleb kaaluda võimalust rahastada ettevõttepraktika juhendamist sarnaselt Töötukassa 

poolt rahastatava sarnase teenusega. Riik peab erinevate institutsioonide poolt pakutavat 

teenust rahastama sarnaselt. Ehk saab seda rahastada töötuskindlustuse fondi kaudu. 

Koolitame ju uusi töötajaid ja läbi selle fondi osaleks ka kõik tööandjad kutseõppe 

edendamises.  

Oluline koostöökoht on töökohapõhine õpe. Töökohapõhises õppes  on probleemiks 

asjaolu, et üle 80% meie ettevõtetest on kuni 9 töötajaga, mistõttu on väga raske 

komplekteerida miinimumarvuga (vähemalt 12 õppijat) õppegruppe. Kui moodustada 

vähema osalejate arvuga õppegrupp mitme ettevõtte peale, on selle õppetöö läbiviimise 

koordineerimine keeruline ja kulukas. Aga võimalik ja seda koolid teha püüavadki. 

Tihti ei soovi ettevõtjad, et nende töötajad õpivad koos teiste ettevõtete töötajatega. 

Kardetakse tööstusspionaaži, inimeste omavahelist suhtlemist töötingimuste jms 

teemadel. Arvatakse, et see võib kaasa tuua töötajate ülejooksmise. 

Töökohapõhises õppes on sarnaselt õppepraktikaga raske ettevõtetes leida hea 

ettevalmistusega spetsialiste, kes põhitöö kõrvalt suudaksid juhendada töökohapõhises 

õppes osalevaid õppureid, eriti erivajadustega inimesi.  

Kutseõppeasutusel ei ole võimalik rahastada oma õpetajate regulaarseid ettevõtete 

külastusi veendumaks õppetöö kvaliteetses läbiviimises. Samuti on probleemiks 

asjaolu, et sarnast lähenemist eri sihtgruppide õpetamiseks viivad läbi ka teised 

institutsioonid, nt Sotsiaalministeerium Töötukassa koolituste kaudu. Reeglid ja 

läbiviimise korrad on aga erinevad. Samas kasvab kiiresti töökohapõhises õppes 

õppivate õppurite arv, ulatudes sel õppeaastat üle 1300 õpilase piiri. Kindlasti on vajalik 

tööandjatele võimalus kiiremini oma ettevõtete vajadusteks kindla oskusega töötajate 

ettevalmistamine, praegune süsteem  ei ole paindlik. 

2.6. Koostöö töötukassaga 
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Osa õpilasi tuleb kutseõppesse Töötukassa kaudu. Üksikud koolitust vajavad saavad 

osaleda kutseõppeasutuse poolt väljakuulutatud kursustel, osa koolitusi tellib töötukassa 

riigihanke korras. Kutseõppeasutused on Töötukassa poolt pakutavate teenuste 

osutamisel samade õigustega kui iga teine täiendkoolitusasutus. Kas see peab nii olema? 

Riik on välja arendanud kutseõppeasutuste süsteemi, varustanud koolid tipptasemel 

tehnoloogiatega, koolitanud välja personali ja akrediteerinud EKKA kaudu 

õppekavarühmad esitatud valdkondades. Sellega on garanteeritud kutseõppeasutuste 

õppe kvaliteet. Akrediteerimise nõue kehtib kohustuslikult kutseõppeasutustele, see ei 

puuduta teisi täiendkoolitusasutusi.  

EKEÜ inimesed on arvamusel, et kui riik on kutsekoolid EL ja meie maksumaksja rahadega 

korda teinud, siis nüüd tuleb seda ressurssi maksimaalselt kasutada. Selleks tuleb 

riigihangete seaduses ja Kutseõppeasutuste seaduses ette näha kutseõppeasutuste 

kohustus viia töötukassa tellimusel läbi vajalikke koolitusi. See saab puudutada 

kutseõppeasutuste täisakrediteeringuga valdkondi. Nii saavad riigi poolt loodud 

õppebaasid parema rakenduse ja kutseõppeasutuste õpetajad kindlama töökoormuse. Ja 

kutseharidus populaarsemaks lastevanemate hulgas. 

EKEÜ ettepanek on kasutada täiendkoolituse vahendid ära eelkõige akrediteeritud 

kutseõppeasutuse võimalusi arvestades, vabastades kutseõppeasutused liigsest 

bürokraatiast, osalemine töötukassa hangetes. Riik peab toetama omaenda loodud 

struktuure ja käituma peremehelikult! Selleks peab riik korraldama töötukassa koostöö 

kutseõppeasutustega, muudatus tuleb riigihangete ja kutseõppeasutuste 

seadustes sisse viia.   

Riik on otsustanud viia läbi puuetega inimeste tööjõureformi. On kummaline, et 

kutseõppeasutusi sellesse protsessi ei kaasatud. Koolid ei tea, kes ja kuidas kavatseb neid 

sadu puudega inimesi tööle asumiseks koolitada? Kes koolitab neid sadu toetatud 

töökohtadel töötavaid inimesi? Kutseõppeasutustel on tihe koostöö töötukassadega, aga 

paraku ei oska ka nemad nendele küsimustele vastata. Teisalt pole kutseõppeasutused 

puuetega inimeste tööjõureformis inimeste koolitamiseks valmis. Koolides pole 

erialaspetsialiste tugiteenusteks, õpetajatel väljaõpet erivajadusega inimeste 

õpetamiseks, nendega töötamiseks. See kõik vajab lisaressursse. 

 

3. MIDA ÕPPIJATELE ÕPETADA? 

Sellele küsimusele vastamiseks on täna kaks allikat: tööandjate ootused (manifest) ja 

OSKA uuringud. Viimane Eesti Tööandjate Keskliidu Tööandjate manifest loetleb kolm 

väljakutset:  

● Viimase poole sajandi jooksul on keskmise sissetuleku lõksust edukalt välja 

murdnud vaid 13 riiki, kellest parimad näited on Soome, Lõuna-Korea ja Singapur. 

Neid ühendab lõksu kinni jäädes tehtud jõuline panus haridusele. See on ka Eesti 

olulisim väljakutse.  

● heaolu tõusuks peab igaühel, kes suudab ja soovib, olema võimalus jõukohaselt 

panustada. Selle saavutamiseks peab ühiskond toetama igaüht, kes soovib 

mingilgi moel tööturul osaleda.  

● Tööandjatel on kohustus hinnata meie ühiskonna suurimat vara – töötavat inimest, 
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väärtustada tema tervist ja haridust. See tähendab valmisolekut olla valitsejaile 

konstruktiivseks ja tegusaks partneriks Eesti taaskäivitamisel. 

Tööandjate küsimus on, kuidas peaks toimima haridussüsteem ja sotsiaalsüsteem, et 

igaüks, kes sooviks panustada, saaks seda teha tõhusaimal moel? Mille poolest peaks 

Eesti olema välisinvestorile ja -talendile parim ja soodsaim paik?  

 

3.1. OSKA raportid ja koolitustellimus (RKT) 

Samale väljakutsele püüab vastata tööturu seire ja prognoosi ning oskuste arendamise 

koordinatsioonisüsteemi – OSKA. Valdkondade analüüside koostamise ning raportite 

valmimise protsessi on olnud lisaks paljudele osapooltele kaasatud üldjuhul ka kõigi neid 

valdkondi õpetavate kutseõppeasutuste esindajad. OSKA uurimisküsimused, mis kõige 

enam kutseharidust ja -õppeasutusi puudutavad on: 

• Milliste oskustega töötajaid vajatakse lähiaastatel ja lähima kümne aasta vaates? 

• Kui palju vajatakse põhikutsealadel tööjõudu lähiaastatel ja lähima kümne aasta 

vaates? 

• Kuidas vastab koolituspakkumine prognoositavale tööjõuvajadusele? 

• Kui palju arvestab OSKA raport regionaalpoliitilise vajadusi? 

• Mida muuta õppekavade arenduses, koolituskohtade arvus õppetasemeti 

ning täiendus- ja ümberõppes, et täita valdkondade koolitusvajadusi 

lähiaastatel ja lähima kümne aasta jooksul? 

Lisaks üldise valdkondliku informatsiooni täpsustumisele, mõjutab kutseõppeasutuste 

tegevusi kõige enam loetelu viimane teemadering, sest valdkondlike ekspertkogude töö 

tulemusena sõnastatakse ettepanekud koolituspakkumise (RKT) muutmiseks. See 

omakorda mõjutab otseselt koolide tegevusi (õppekavaarendust, riikliku koolitustellimuse 

täitmist, koostööd ettevõtetega praktikate läbiviimisel, kooli lõpetamist, kutseeksamite 

sooritamist jne). Võttes arvesse koolide juba välja kujunenud spetsialiseerumis- ja 

kompetentsivaldkondi, võivad OSKA raportitest tulenevad suunised olulisel määral 

mõjutada koolide senist toimimist, tuues kaasa vajaduse vaadata ümber koolide 

tegevusmahud ja -eesmärgid. 

OSKA raportite koostamisel osalevad üldjuhul valdkondade katusorganisatsioonid, 

eeldusel, et need on loodud ja tegusad. Paraku ei pruugi sektorite ühendused esindada 

piisavalt valdkonna ettevõtteid tervikuna. Näiteks ehitusvaldkonnas kuulub Eesti 

Ehitusettevõtete Liitu sadakond ettevõtjat/ettevõtet, aga ehitusettevõtteid kokku on Eestis 

500+. Nii võib juhtuda, et liidus on esindatud võimekamad ettevõtted, mis toimivad 

eelkõige peatöövõtja rollis ja esindamata on suur osa väikeettevõtjaid, kes teevad neile 

alltöövõttu. Suurfirma ootab kutseõppeasutusest spetsialiseeritud tööjõudu (müürsepp, 

betoneerija, jne), väikeettevõtja aga universaalse taustaga üldehitajat, kes on suuteline 

teostama mitmekülgseid ehitusvaldkonna töid.  

OSKA raportist tulenevale valdkondlikule vaatele on oluline silmas pidada riiklike 

koolituskohtade (RKT) planeerimisel ka regionaalselt tasakaalustatud arengu 

taotlust. Regionaalarengu argumenti on mõistlik koolituskohtade planeerimisel silmas 

pidada, püüdes seda ühildada  valdkonna parima võimaliku arendamise taotlusega, 

toomata ohvriks erialase õppe kvaliteeti. 
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HTM on võtnud OSKA ettepanekud koolitustellimuse moodustamisel aluseks neis 

valdkondades, kus tänaseks on valminud raportid tööturu vajaduste kohta. Ettepanekute 

rakendamisel on oldud kohati väga jõulised, mis on igati õigustatud sotsiaalsete partnerite 

vaatevinklist. Arvestades kutsekoolide väljakujunenud spetsialiseerumisi ja nö 

vastutusvaldkondi, võivad väga kiired ja jõulised muutused koolitustellimuse esitamisel 

mõjuda aga halvavalt kutsekooli kui terviku toimimisele.  

OSKA raportites rõhutatakse, et koolidel tuleb tööandjatega täienduskoolituste ja 

ümberõppevõimaluste loomiseks senisest suuremat koostööd teha ning paindlikke 

õppevõimalusi koostöös otsida. Paraku ei võimalda mõnel juhul meie oma kehtestatud 

piirangud seda koostööd sujuvalt korraldada. Näitena võib tuua  olukorra, kus Euroopa 

Sotsiaalfondi toel täiskasvanutele pakutavatele tööalasele täienduskoolitustele, mida 

peaaegu kõik kutseõppeasutused pakuvad, saavad osalema tulla vaid piiratud sihtgrupi 

esindajad – vanuses 50 +, keskhariduseta ja erialase hariduseta inimesed. Samuti tuleb 

lõpetada samadele sihtgruppidele erinevate riigi poolt ellu kutsutud institutsioonide poolt 

sama teenuse pakkumine.  

Kahtlemata on tegemist sotsiaalselt kriitiliste sihtgruppidega, kuid sihtrühmi, kes vajaksid 

tööalaseid täiendkoolitusi, sh ümberõpet toetatuna riigi poolt, on oluliselt rohkem. Liig 

kitsas abikõlbulike osalejate määratlus ei ühti kahjuks ei õppijate endi ega ettevõtjate 

ootustega. 

 

3.2. Ettevõtjate roll kutseõppes (OSKA tulemus) 

Valminud OSKA raportites rõhutatakse kvaliteetse praktilise õppe tähtsust kutsehariduses 

ning kasvavat vajadust heal tasemel praktiliste oskustega ja õigete eluhoiakutega töötajate 

järele. Peetakse oluliseks, et kutsekoolide lõpetanud on valmis sujuvalt lülituma 

ettevõtete tööprotsessidesse ning tööandjatel puuduks vajadus uusi töötajaid ise “üle 

õpetada” ning et piisaks nö standardprogrammidest, mis igal ajal ja  kohas võrdelt töötaks.  

Selleks, et see nii oleks, on oluline osa ka ettevõtjatel endil. Kutseõppe oluline osa - 

praktika (minimaalselt 25 % õppe mahust) - saab toimida eesmärgipäraselt ning toetada 

õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamist ja kohustuslike kompetentside 

väljakujunemist ainult koostöös ettevõtjatega. Eesti ettevõtjad peavad hakkama ka ise 

koolitama, panustama kutsehariduse kvaliteeti. See on uue tööjõu kvaliteedi saavutamisel 

võtmetähtsusega.  

Panustamine kätkeb endas väga erinevaid tahke, tagamaks üheskoos õpilaste praktiliste 

oskuste kujunemise ning konkurentsivõime tööturul. Üheks määravaks aspektiks selle 

koostöö raames on ettevõtte võimekus ja tahe tagada omapoolse juhendamise ning 

praktika kvaliteet. See sõltub nii otsese ettevõttepraktika juhendaja pädevusest, kuid ka 

ettevõtte ressurssidest laiemalt. Siin on kohane küsida, mida saab riik ettevõtja jaoks siin 

ära teha, et ettevõtjad oleks ka innustumas koolitustes kaasa lööma. 

Oluline on motiveerida ettevõtteid senisest enam koostööle koolidega nii 

praktikakohtade pakkumisel kui õpetajate stažeerimisel, samuti ettevõttepraktika 

juhendajate koolitamisel ning toetamisel. Tagamaks nimetatud koostöö ühetaolisuse 

ning võrdselt kõrge kvaliteedi sõltumata konkreetsest sektoris ja ettevõtte suurusest, on 
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mõistlik luua selleks riiklikud mõjutusmehhanismid (maksusoodustused vms). 

Äriseadustikus ja kutseõppeasutuste seaduses tuleb sõnastada täpsed ootused riigi 

tasandil praktikaettevõtetele seoses nende panusega kutsekoolide praktikakorraldusse 

ning töötada välja praktikaettevõtete panust arvestavad ja nende kulutusi 

kompenseerivad riiklikud toetusmeetmed, sh nende aluseks olevad 

kvaliteedikriteeriumid. 

OSKA raportites rõhutatakse koolide ja tööandjate tähtsust koolitusvõimaluste loomiseks. 

Paraku ei võimalda mõnel juhul meie oma kehtestatud piirangud seda koostööd sujuvalt 

korraldada. Nii ei tohi koolid kuuluda ettevõtjate katusorganisatsioonidesse. Need on üks 

olulisemaid koostöö tekkimise kohti. Seetõttu on EKEÜ ettepanek seadusandjale lubada 

kutsekoolidel olla ettevõtjate katusorganisatsioonide liikmed. Küll tuleb siis 

lähendada ka osalemiseks ette nähtud osalustasu suurus. 

3.3. Kõrgema taseme kutseõpe ehk 5. kutsetase ja edasiõppimine 

Seni valminud OSKA raportites toovad tööandjate organisatsioonid esile, et neil on 

vajadus kõrgema kutsetasemega praktilise haridusega spetsialistide järele ja valdkonniti 

see vajadus ka suureneb (nt metsandus jt). 

Haridussüsteemi siseselt vajab 5. taseme kutseõppe olemus, eesmärk ning 

positsioon haridussüsteemis ja töömaailmas täpsemat defineerimist. Täna on see nii 

õppijatele kui tööandjatele segadust tekitav. Õpingute alustamiseks on  vajalik 

keskhariduse olemasolu ehk siis sarnane sisendtase kõrgharidusse suundumisele. Õppe 

lõppedes, esmaõppes õppeaeg 2 – 2,5 aastat, õppijate haridustase ei tõuse. 

Kutseharidusstandardi järgi nimetatakse 5. taseme kutseõpet ka  kutseeriharidusõppeks. 

See loob ootuse, et tegemist on kutseõppe kõrgeima tasemega. Seda see olemuslikult 

ka on, ent ei väljendu haridustaseme tõusu kontekstis.  

Euroopa haridusruumis on 5. taseme kutseõppe liigitumine kutseharidussüsteemi osaks 

pigem erandlik. Taseme levinuim inglise keelne nimetus - higher vocational education - 

omab viidet osadusele kõrgharidussüsteemist.  

Tulenevalt paiknemisest kutseharidussüsteemis, on Eestis 5. taseme lõpetamisel vaikimisi 

sihiks suundumine tööturule ja mitte õpinguid jätkama. 5. taseme õppekavade tuginemine 

kutseharidusstandardile muudab 5. taseme õppekavade lõpetajatel edasiõppimise 

keeruliseks ka VÕTA kontekstis, kuivõrd arvestatavate õppeväljundite ja kujundatud 

pädevuste alusnõuded erinevad kõrgharidusstandardis sätestatust.  

Samas on just 5.taseme õppekavade puhul õppijate ootuseks sujuv üleminek 

kõrgharidusõppesse - ollakse ju saavutanud kõrgeima kutseoskuste taseme ja see on 

väga heaks platvormiks edasise analüütilise taseme saavutamiseks. Nii näiteks on 

arvestusala õppekavade puhul 5. taseme kutseõppe lõpetanud ideaalseks sisendiks 

kõrgharidusõppesse. Neil on väga tugev praktiline oskuste baas, arendamaks edasi 

analüütilisust, suutmaks kaasa rääkida uudsete tarkvaralahenduste loomisel ning 

panustamaks valdkondlikku innovatsiooni.  

Omal moel erandlik on ka 5. taseme kutseõppe kavade arendamine, mille puhul ei eeldata 

uue õppekava arendamise algfaasis põhimõttelist kooskõlastust ideele ja vajadusele 

konkreetse kava järele, vaid see selgub HTM-s ühes rahastusotsusega õppekava 
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valmimisel. Taoline protsess on tarbetult ressursimahukas kõikidele osapooltele - nii 

kutseõppeasutusele, kooli nõustavatele ekspertidele kui tööandjatele, kes õppekavade 

arendamisse moel või teisel panustavad. 

Oluline on tagada õppekavade arendamisel kooskõla OSKA raportites sõnastatud 

suundumustega või nende puudumisel tööandjate seisukohtadega. Ent oluline on tagada 

ka nimetatud seisukohtade arvestamise läbipaistvus õppekavade heaks kiitmisel, 

RKT moodustamisel ning rahastusotsuste langetamisel. 

EKEÜ ettepanek on korrastada 5. tase õppega seonduv temaatika ning kaaluda 5. 

taseme kutseõppe ümbernimetamist kutsekõrgharidusõppeks, mis oleks eelnev 

etapp rakenduslikule ja/või akadeemilisele kõrgharidusõppele. Nii tõuseks 5. taseme 

õppekavade väärtus nii õppija kui tööandja silmis ning ühtlasi sillutaks see parema 

platvormi edasiõppimiseks, mida praegu pärsib nii kutseharidus- ja kõrgharidusstandardite 

sisuline erisus kui õppijate ootusega haridustaseme tõstmiseks mitte arvestamine. 

Viimastel aastatel on vähenenud kutsekoolidest kõrgkoolidesse õppima minejate arv: 

Kutsehariduse lõpetajad ei jätka üldharidus kutseharidus kõrgharidus Kokku 

2010/11 78% 1% 10% 12% 100% 

2011/12 79% 1% 9% 10% 100% 

2012/13 80% 1% 9% 11% 100% 

2013/14 81% 1% 10% 9% 100% 

2014/15 80% 1% 11% 7% 100% 

2015/16 81% 1% 11% 7% 100% 

keskmiselt 80% 1% 10% 9% 100% 

Allikas: EHIS 

Üheks põhjuseks on rakenduskõrghariduse taseme õppe kaotamine Kutseõppe-

asutustest, mis seni andis võimaluse pärast kutsehariduse omandamist asuda õppima 

(rakendus) kõrghariduse tasemel. Praeguse kutsehariduse (põhinevad kutsestandarditel) 

ja kõrghariduse õppe eesmärgid on erinevad, õppeväljundite erinevused raskendavad 

kutsehariduses omandatu arvestamist. Seega tuleb kõrghariduse omandamist alustada 

nullist. See ei motiveeri edasi õppima. EKEÜ ettepanek on  saavutada haridusmaastikul 

olukord, kus keskkoolijärgselt kutseõpetuse saanutel on võimalik edasi õppida 

kõrghariduse tasemel õppeaega kokku hoides. 

 

3.4. Kutsestandard, kutseeksamid 

HTM on võtnud eesmärgiks kohaldada alates 1. septembrist 2017 vastu võetud õpilastele 

üldine kohustuslik kutseeksamiga kutseõppeasutuse lõpetamise nõue. Kutseandjateks on 

tööandjate organisatsioonid või kutseandja õigusi taotlenud koolid (eelduseks on 

täisakrediteering õppekavarühmas). Erinevates valdkondades on välja kujunenud 

erinevad praktikad ning dubleeriv süsteem.   

Koolid peavad olema nii heal tasemel, et loovad õppijatele paindlikke  võimalusi ja 

võimaldavad kutseeksami tegemist, mis on aktsepteeritav (hinnatud) töömaailma poolt. 
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Samas tuleb lahendada ka madalamate tasemete (2. ja 3.) kutseeksamite tegemised, sest 

on õppijaid, kellele see on praktiliste oskuste poolest sel viisil jõukohane ning on õppijaid, 

kes kutset ei soovi/vaja, kuid kooli lõpetada suudavad.   

Koolide vaatenurgast on kriitilise tähtsusega ka see aspekt seoses kutseeksamite 

korraldamisega, et kehtestati eksamitele uus ühtne hinnakujundus, mis koolide  ja HTM-i 

jaoks alandab oluliselt senist kutseeksamitega seonduvat kulu, ent paneb kahtluse alla, 

kas kõik senised sotsiaalsed partnerid on nõus uudse ühepoolselt välja pakutud 

kutseeksamite hinnaga nõustuma, jätkates oma tegevust. Kui taoline olukord leiab 

aset, siis paneb see koolid üsna keerulisse olukorda ja kahjuks ei ole paljudel juhtudel 

sotsiaalpartnerite hulgast leida järgmist kutseeksami korraldajat/partnerit koolile. Seetõttu 

võib kaalumist vajada koolile kutseandja rolli andmise korra analüüsimine.  

Ka on kutsekomisjonide käitumine väga erinev. Kutseeksamit vastuvõtvate komisjonide 

poolt nõutakse, et eksamit saab läbi viia vaid siis, kui osaleb nende poolt ettenähtud arv 

eksaminande – seda isegi siis, kui selliseid inimesi ei ole kogu riigis kõikide 

kutseõppeasutuste peale kokku. Ära on jäänud ka esimesed kutseeksamid (Eesti 

Mööblitootjate Liit keeldus läbi viimast kutseeksamit Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 

õppuritele).  

Kutseeksamite aluseks on kutsestandardid. Kutseõppeasutuste probleemiks on 

kujunenud pidevalt oma kehtivuse kaotavad kutsestandardid, mida ei suudeta 

õigeaegselt kas pikendada või uusi kinnitada. Eriti pingeliseks kujuneb 2017.a, kus paljud 

kutsestandardid oma kehtivuse kaotavad. Kuna kutsestandardid on aluseks riiklikele 

õppekavadele ja need on omakorda aluseks koolide õppekavadele, siis iga uus 

kutsestandard tekitab ahelreaktsiooni õppekavade koostamiseks. Tohutu inimressursi 

raiskamine, mõttetu töö. Mõistlik on uuendada standard siis, kui selleks on sisuline 

vajadus. Ka on mittevajalik nende kehtimisaeg, mis sunnib uut standardit looma. 

Kutseõppeasutuste arvates on mõned kutsestandardid liiga kõrgete nõudmistega ega 

arvesta reaalsust. Ettevõtete esindajate poolt kutsestandarditesse sisse kirjutatud 

eesmärgid on väga kõrged, nendes kirjeldatud õpiväljundite saavutamine tihti mõttetu. 3. 

ja .4 taseme õpiväljundid on üsna sarnased. Kolmas tase võiks olla lihtsam. Samas 

kõrgemaid nõudmisi sisaldavad 5. taseme kutsestandardid puuduvad üldse. Seda on vaja 

korrastada. 

Täiesti lahendamata on HEV õppijatele sobivad kutsestandardid ja kutseeksamid. 

Kui neile sobiks madalama tasemega (2., 3. tase) kutsed, siis paraku neid enamusele 

erialadele kehtestatud pole. Tasub kaaluda kutseõppeasutuse lõpetamise õigust ka ilma 

kutseeksamita. 

4. Õpetaja, koolipere 
Iga kooli õnnestumine sõltub selle kooli personalist, kooliperest. Seda peavad toetama 

riigis toimiv õpetajate ettevalmistus- ja täiendkoolitussüsteem, palgatase jms. Vajadus 

õpetajate, eriti erialaõpetajate järele on kõigis koolides. Nende leidmine on väga raske. 

Põhjuseks õpetaja väike palk võrreldes sama valdkonna palgatasemega 

ettevõtluses. Lisaks  motivatsiooni ja/või huvi puudus ... Senine süsteem tootmisest 

õpetajaks ja siis kutseõpetaja lisaõpe ülikoolis on olukorda leevendanud, aga mitte 
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lahendanud. Kutseharidusele vajalikke erialase haridusega õpetajaid praktiliselt üheski 

kõrgkoolis ei koolitata. Samuti puuduvad koolides õpetajate tööd toetavad inimesed nagu 

meister, laborant, praktika juhendaja… Põhjus on lihtne – koolidel pole raha. Lisaraha on 

vaja tugipersonali palkamiseks ja õppetöö tugipersonali palkamiseks.  

Vajame kiiresti lahendust erialaharidusega kutseõpetajate koolitamiseks ja nende 

täiendusõppe korraldamiseks vastava erialaga kõrgkoolis või nende koostöös. 

Kutseõppeasutused on selleks hea praktikabaas. Erialaõpetajate täiendkoolituse 

korraldamisel ei arvestatud kutseõppeasutuste vajadusega, õpetajate koolitajad on TLÜ ja 

TÜ, kahjuks mitte valdkondlikud kõrgkoolid nagu TTÜ, EKA, EMTA, EMÜ. Nii peavad 

koolid otsima vajalikke koolitusi ja need ise rahastama. 

Õpetaja palkamine kutsekoolis on kallim kui üldhariduses. Eriala õpetajaks või toetavaks 

personaliks palkamisel konkureerime tööjõuturul ettevõtjatega ja riigiga (INNOVE), 

parimad õpetajaks sobivad inimesed on kallid, kallimad kui üldhariduses, sest tal on 

erialased kompetentsid ja kogemused + pedagoogiline ettevalmistus. Kuna täna on 

probleeme palga maksmisel olemasolevatele töötajatele, sest palgatõusude puhul on 

kutsehariduse õpetajate palgatõusu vahendid mõnel aastal osaliselt ära jäänud ehk anti 

osa palgatõusu rahast, osa kästi leida olemasolevast muust eelarvest. Mitteõpetajatest 

töötajate palgatõusuks on viimastel aastatel ministeeriumi poolt vahendeid antud vaid 

miinimumpalga kasvu katmiseks. Selline toimimine pole jätkusuutlik. 

EKEÜ liikmed on arusaamisel, et kutsehariduse spetsiifikast lähtuvalt peab 

erialaõpetajate arvestuslik põhipalk olema vähemalt 1,3 üldhariduse õpetaja palka. 

Oleme veendunud, et riik peab tagama riigi keskmine riigiteenistujate palgatõus ka 

kutseõppeasutuste mittepedagoogilisele personalile. Oleme väga rahul, kui riik 

tugipersonali palkamiseks arvestab palgafondi samadel põhimõtetel riigi enda samade 

ametikohtade palgafondi kujunemisega (INNOVE, RAJALEIDJA…) 

Õpetajakoolitus vajab muutmist. Täna on HEV õpilase õpetamise õppimine valikmoodul. 

Enamus õpetajaid pole seda õpetajaks õppides valinud ega õppinud. HEV õppijatega 

puutuvad täna kokku praktiliselt kõik töötajad. Alates riidehoiu töötajatest lõpetades 

direktoritega. Seega enamusel kooli töötajatest puudub erialane HEV õppijaga suhtlemise 

õpetus. Töötajad, kes ei oma ettevalmistust tööks HEV õppijaga, ei oma ka piisavat 

motivatsiooni (individuaalseks) tööks HEV õpilastega. 

Tugispetsialiste on kutseõppeasutustes mõned. Seda saavad endale lubada suuremad 

koolid, kus on rohkem ressurssi. Mõned koolid kasutavad Rajaleidja abi. 

Koolides kohapeal peame viima läbi HEV vajaduse tuvastamise. Personali toimetulekuks 

HEV õppijaga igapäevatöös teeme ise koolitusi. Enamikes piirkondades ei jätku psühho-

looge ja eripedagooge. Rajaleidjate keskused koondasid töötajad keskustesse  ja see 

põhjustas kooli juures töötanud spetsialistide lahkumise. Vaatamata koostööle keskustega 

ei suudeta lahendada probleeme vajalikul määral. Reaalne abi ei jõua õppija ja koolini. 

Parim on tagada abi koolis kohapeal. Efektiivseks tegutsemiseks vajavad koolid 

ligipääsu õpilase HEV andmetele, muuta tuleb KÕSi ja EHISE põhimäärust, et EHISes 

olevad delikaatsed isikuandmed tuleks kutseõppeasutustesse õppima asumisel üle.  

Mõeldes  õppija, inmese edasisele käekäigule, peab Sotsiaalministeerium looma 

tervikliku süsteemi HEV inimese elutee ehk elukaare planeerimiseks, et tagada 
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järjepidevalt vajalikud tugiteenused. Täna on see jäetud iga haridusastme enda 

lahendada. 

Kui kavatseme kaasava haridusega edasi minna, peame õpetajakoolituses HEV õpilasega 

toimetuleku õppimise kohustuslikuks tegema. Üksikud eripedagoogid koolides nendega 

hakkama ei saa. 

 

5. TARISTUD, ÕPPETEHNOLOOGIAD 
Täna on koolide taristud ja õppetehnoloogiad tänu EL ja Eesti riigi koostööle ja rahalistele 

vahenditele üldjoontes korras. Vaid mõned objektid vajavad lõpuni arendamist, ehitamist. 

Ees ootavad uued remondid, sest esimesed suured rekonstrueerimised olid 15 aastat 

tagasi ja vajavad korrastamist. Seega tuleb kutseõppeasutuste renoveerimiseks igal 

aastal ette näha vähemalt 2 miljonit €. Koolid on remonte võimelised ise korraldama, 

selle kinnituseks on 230 miljoni € eest tehtud rekonstrueerimised eelmisel EL rahastus 

perioodil. 

Sarnane on olukord õppetehnoloogiatega. Õppevahendid koolides on üldiselt 

kaasaegsed. Vananema hakkavad 15 aastat tagasi tehtud investeeringud, järgmise 10 

aastaga ka äsja tehtud. Probleemiks on vahendite puudus õppetehnoloogia pidevaks 

uuendamiseks. Selleks tuleb suurendada kutsehariduse rahastamist, leida 

koostöövõimalusi eraettevõtjatega.  

EKEÜ arvab, et kallite ja keeruliste erialade tehnoloogiate omamiseks tuleb luua koos 

valdkonna ettevõtjatega tehnoloogiakeskused. Kaasaegse tehnikaga sisustatud 

tehnoloogiakeskuses toimub päeval õppetöö, muul ajal tootmine. Uue põlvkonna 

tehnoloogia jõuab selles kiirelt kohale, vanem põlvkond müüakse edasi. Nii on näiteks 

loodud selline sihtasutus Turu linnas. Eestis on selliseid vaja ehk kolm või neli. 

Muu õppetehnoloogia väljavahetamiseks on vaja kutseõppeasutustele ette näha 

lisarahastamine. Konkreetne summa sõltub kutseõppeasutuste arenguvisioonidest. 

6. RAHASTAMINE. 
Kutsehariduse alarahastamine on teinud koolidest väga efektiivsed asutused. Igal asjal on 

aga oma hind. Tulemuseks on tugispetsialistide ja õppetöö abipersonali puudumine. Kõige 

suurem probleem Kutseõppeasutustes on pädevate kutseõpetajate nappus, uute 

leidmine. Kui kutseharidust rahastatakse pea samal tasemel gümnaasiumidega, on 

keeruline leida ressurssi heade õpetajate, tugipersonali ja õppetöö abipersonali 

palkamiseks. Kutseharidus konkureerib parimate erialaõpetajate saamiseks 

eraettevõtetega. Õpetaja 1000 € palgaga ei leia täna enam ühtegi head erialaõpetajat.  

Hea erialaõpetaja palga-nõudmine on 1500 – 2500 eurot. IKT erialadel rohkemgi. 
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Teame, et kutskoolide 

rahastamisel pole koolidele 

igal aastal olnud õpetajate 

palgatõusu vahendid tagatud.  

Aastaid pole eraldatud 

vahendeid teiste töötajate 

palgatõusudeks. Kui eelmisel 

aastal oli riigiteenistujate 

palgatõus ca 4 %, siis 

kutsekoolidele eraldati raha 

ainult miinimumi muutuseks.  

Eesti kutseharidus on väga 

efektiivne, Soome omast 4 

korda efektiivsem. Kuigi 

erinevus on vaid õpetajate 

palkades 4 korda. Kas me 

teame, kui palju on Eestis 

normaalne kutseõppe õppija 

pearaha?  HTM tegi 2015. 

aastal arvutused lihtsa eriala, 

arvutivõrkude spetsialist, 

õppekava maksumuse kohta. 

Analüüsiti 3 kooli sarnaseid õppekavasid ja tulemus oli kõigis keskmiselt 4 600 €. Meie 

tegelik pearaha on 1675 €, millele lisab raha eriala keerukuse koefitsiente. Sellisel 

moel koolid kaua enam ei toimeta. Eelarveprobleemide lahendamine on aasta lõpus HTM 

tavapärane tegevus.    

Olulised võrdlusandmed riigiti on leitavad www.haridussilm.ee või OECD ülevaatest: 

http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm 

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-

2015_gov_glance-2015-en 

Murettekitav on rahastamise juures asjaolu, et HTM ei täida kutseõppeasutuste 

seadusega talle pandud kohustust rakendada kutseõppeasutuste rahastamise uut 

põhimõtet. Tähtaeg oli 2014.a. 1. jaanuar (KÕS § 63). 

 

7. Kokkuvõtteks. 
Eesti kutseõpe on üldjoontes hästi toiminud. See on ka edulugu. Paraku on seda 

peenhäälestatud viimase piirini ja kohati on see üle timmitud. Liiga pingul pillikeel võib 

katkeda. Seda ka viimase aja arutelud kutseõpetajate palgakorralduse üle näitavad. Püüe 

minimaalse palgafondiga kõigile töötajatele väärilist tasu maksta enam ei õnnestu.  

Hariduse üldise arutelude jaoks on kutseõppeasutustele oluline põhihariduse ja 

gümnaasiumihariduse kvaliteet ja nende lõpetaja oskused. Sellele baseerub kutseharidus.  

Meie ettepanekud riigikogule on: 

http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2015_gov_glance-2015-en
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2015_gov_glance-2015-en
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• Haridusseadustikku viia sisse üldine nõue igale inimesele 25 eluaastaks kutse.  
• Korraldada arutelu PGS § 2 teemal kooliastmed ja defineerida ka 5. taseme 

kutseõpe. 
• Tagada gümnaasiumi ja kutsekeskhariduse võrdne kohtlemine seadusandja ja 

valitsuse poolt.  
• Muuta põhikooli lõpueksamid, hinnata neid sarnaselt gümnaasiumi 

lõpueksamitega.  
• Arutada meetmeid ja rakendada need „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ 

eesmärkide saavutamiseks. 
• Muuta kutseõppeasutuste seaduses riikliku koolitustellimuse (RKT) koostamine ja 

esitamine avaliku dokumendina. 
• Õpetajate ettevalmistuses võtta õppekava osaks õpetamine ja õppepraktika 

läbimine kutseõppeasutustes. 
• Lahendada kutseõppeasutuste rahastamine vastavalt kutseõppeasutuste 

seaduses sätestatule. 
• 2018. aasta eelarves tagada kutseõppeasutustele vahendid õpetajate ja teiste 

töötajate palgatõusuks. 
• Täiendada KÕS-i võimalusega et eraettevõtjad ja riik saavad asutada 

tehnoloogiakeskuseid kutseõppe edendamiseks. 
• Lahendada ettevõtjate toetamine või tehtud kulutuste hüvitamine (soodustused) 

õppepraktikate ja töökohapõhise õppe korraldamisel. 
• Muuta kutseseadust nii, et kutsestandardi kehtivusaeg on määramata. Muuta saab 

standardit vajadusel. 
• Kaaluda kutseõppeasutuste seaduse asemel kutsehariduse seaduse loomist. 

 

EKEÜ nimel  

Tarmo Loodus 


