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Eessõna

Välishindamise aastaraamat annab suurepärase võimaluse saada ülevaade haridussüsteemis toimuvast. Nii tagasi- kui edasivaate. Kui 
aastaid tagasi kajastas aastaraamat peamiselt järelevalvete ja uuringute tulemusi, siis ajapikku on teemadering laienenud ning käesole-
vas ülevaates on väga suur osa heade praktikate ja väärtuslike kogemuste jagamisel. See on suund, kuhu liigume – heade praktikate ja 
väärtuslike kogemuste jagamine annab parima võimaluse motiveerida õppeasutusi ja nende pidajaid arendustegevustele ning õppida 
kolleegide kogemustest. 2019. aasta oli välishindamisosakonna jaoks teistlaadne – vähendasime olulisel määral järelevalvete mahtu 
ning keskendusime koostöösuhete arendamisele kohalike omavalitsustega. Selleks kohtusime kõigis 79 omavalitsuses haridusega 
tegelevate ametnikega. Kohtumiste eesmärk oli vahetada mõtteid selle üle, kuidas hariduskorraldus oleks võimalikult asjakohane, 
kuidas õpilased saaksid oma arenguks parimat tuge, kuidas parimal viisil hinnata õppeasutuste tulemuslikkust ning millist tuge ja nõu 
vajavad õppeasutus ja pidaja, et täita oma ülesandeid. Pidajate töökogemuslikud artiklid aastaraamatus on antud kohtumiste tulem.

Artiklid erinevatest projektidest ja programmidest, mida veavad ülikoolid ja kuhu on kaasatud arvestatav hulk õppeasutusi, on motivee-
rivad ja tulevikku vaatavad. Lisaks näitavad aastaraamatu artiklid ka seda, et oleme liikumas digiajastusse, mis tähendab, et ei piisa 
ajaga kaasas käimisest, vaid peame olema ajast ees.

Suurim tänu kõigile, kes on panustanud aastaraamatusse. Loodan, et artiklite autorid ja lugejad leiavad siit motivatsiooni liikuda koos 
suunas, mis aitaks meil anda panuse haridussüsteemi paremaks toimimiseks. Selleks soovin meile kõigile eduelamusi igapäevatöös 
ning julgust katsetada uut, olla innovaatilised ja muutustele avatud.

Kristin Hollo 
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja
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Ülevaade Euroopa Liidu indikaatoritest
Anu Lihtmaa, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna asejuhataja

Strateegiate „Euroopa 2020“, „Eesti 2020“ ja Euroopa koostööraa-
mistiku hariduse ja koolituse eesmärgid on järgmised:

• vähendada madala haridustasemega (põhiharidus või mada-
lam) mitteõppivate 18–24aastaste noorte osakaalu nii, et see 
oleks alla 10% (Eestis alla 9,5%)1;

• vähemalt 40% 30–34aastastest omandab kolmanda taseme 
hariduse;

• vähemalt 95% lastest vanuses neli aastat kuni koolikohus-
tusea alguseni (Eestis nelja- kuni kuueaastased) osalevad 
alushariduses;

• madala funktsionaalse lugemisoskuse, matemaatilise ja loo-
dusteadusliku kirjaoskusega 15aastaseid noori on alla 15% 
oma vanuserühmas (PISA uuringu põhjal);

• vähemalt 15% täiskasvanutest (25–64 eluaastat) osaleb elu-
kestvas õppes (Eestis 20%); 

• eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute (25−64aastaste) 
osakaal on alla 30% („Eesti 2020“ siht)2.

„Euroopa 2020“ ja „Eesti 2020“ eesmärk teaduses: teadus- ja 
arendustegevusse tuleb investeerida 3% Euroopa Liidu (EL) sise-
majanduse koguproduktist (SKP).

Tabel 1. „Euroopa 2020“ ja „Eesti 2020“ eesmärkide täitmine (%).

1 „Eesti 2020“ eesmärk erineb „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ vastava näitaja eesmärgist, mis on 9%.
2 „Eesti 2020” eesmärk erineb „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ vastava näitaja eesmärgist, mis on 25%.
3 Madala haridustasemega noorte osakaal leitakse Eesti tööjõu-uuringu andmete põhjal, mistõttu tuleks vaadata pigem trende kui üksikaastaid.

Eesti ELi keskmine 2020 eesmärgid

2010 2018 2018 Eesti EL

Alushariduses osalemine (nelja-aastased kuni koolini), osakaal 90,4 92,917 95,417 95 95

Madala sooritus-
tasemega õpilaste 
(15aastased) osakaal 
PISA uuringu järgi

funktsionaalne lugemisoskus 13,309 10,715 19,715 <15

matemaatika 12,609 11,215 22,215 <15

loodusteadus 8,309 8,715 20,615 <15

Madala haridustasemega (põhiharidus või madalam) mitte- 
õppivate noorte (18–24aastased) osakaal 11,0 11,3 10,6 9,5* <10

Eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute (25−64) osakaal 31,7 27 30*

III haridustasemega noorte osakaal (30–34aastastest)** 40,2 47,2 40,7 40 40

Täiskasvanud (vanuses 25–64) elukestvas õppes, osakaal 11,0 19,7 11,1 20 15

Teadus- ja arendustegevuse investeeringute tase, % SKPst 1,58 1,2917 2,0317 3 3

Allikas: Eurostat; Statistikaamet (eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute osakaal). 

Märkused: 09 – 2009, 15 – 2015, 17 – 2017.

* Nende kahe näitaja puhul erinevad kahe strateegia, „Eesti 2020“ ja „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ sihid. Praegusel juhul on tegemist „Eesti 
2020“ sihtidega. „Eesti elukestva õppe strateegias 2020“ on sihid vastavalt 9% ja 25%.

** ISCED III haridustase hõlmab Eesti mõistes kõrgharidust ja varem ka keskharidusejärgset keskeriharidust.

Eesti paistab teiste liikmesriikide foonil positiivselt silma: mit-
mete tähiste puhul ületame ELi 28 liikmesriigi keskmisi näitajaid. 
Samas jääb paljude oluliste näitajate tase seatud eesmärkidest 
madalamaks.

Eestis osales 2017. aastal alushariduses 92,9% nelja- kuni 
kuueaastastest lastest, mis on madalam tase kui ELi keskmine. 
Näitaja on viimase kuue aasta jooksul tõusnud ning Eesti hariduse 
infosüsteemi (EHIS) alushariduses osalemise andmete põhjal on 
alust arvata, et aastaks 2020 saavutatakse sihttase.

Madala funktsionaalse lugemisoskusega noorte osakaal 
15aastaste noorte hulgas oli Eestis 2015. aastal 10,7%, selles 
oleme ELi keskmisega võrreldes oluliselt paremas olukorras. 
ELi keskmist ületame märkimisväärselt ka matemaatikas ja  

loodusteadustes. Hoolimata kõrgest kohast PISA riikide pingereas 
ja teiste riikidega võrreldes suurepärastest tulemustest on Eesti 
puhul siiski muret tekitav madalal tasemel oskustega õpilaste 
osakaalu kasv: funktsionaalne lugemisoskus 2012. aastal 9,1%, 
2015. aastal 10,7%; matemaatika 2012. aastal 10,5%, 2015. aastal 
11,2%; loodusteadused 2012. aastal 5%, 2015. aastal 8,7%. See, 
kas trend on jätkunud, selgub 2019. aasta lõpus, kui avalikusta-
takse 2018. aastal läbi viidud PISA testi tulemused. 

Madala haridustasemega mitteõppivate 18–24aastaste 
noorte osakaal on langenud 14,4%-lt 2007. aastal, mis oli kõige 
kõrgem tase aegreas, 10,8%-ni 2017. aastal, kuid 2018. aastal 
tõusis see 11,3%-ni3. EHISe andmed näitavad, et u 20% noortest ei 
omanda ka seitsme aasta jooksul pärast põhihariduse lõpetamist 
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keskharidust, ning Eesti on ainus OECD riik, kus keskhariduse 
omandajate osakaal nooremate hulgas langeb. Endiselt tekitavad 
muret ka soolised erinevused: madala haridustasemega mitteõp-
pivaid mehi on 16,1%, naisi aga 6,4%.

Eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute (25−64aastased) 
osakaal on Eestis 27% (2018), mis on hinnanguliselt umbes 200 
000 inimest, sh ka need, kes on asunud erialast haridust oman-
dama, kuid on õpingud katkestanud. Strateegias „Eesti 2020“ 
seatud siht on saavutatud, kuid sama näitaja siht „Eesti elukestva 
õppe strateegias 2020“ on viie protsendipunkti võrra väiksem 
number ning selle saavutamiseks tuleb veel pingutada. Võrreldes 
üldkeskharidusega inimestega, kes moodustavad eespool nime-
tatud rühmas enamuse, on tööturul eriti haavatavas olukorras 
madala haridustasemega ehk põhi- või keskhariduseta inimesed. 

Kolmanda taseme haridusega 30−34aastaste inimeste osa-
kaalu sihttase (40%) on Eestis ületatud juba viimasel üheksal 
aastal (v.a 2012. aastal – 39,5%) ning osakaal on enamasti olnud 
kasvutrendis. ELis keskmiselt ületati esimest korda sihttase 2018. 
aastal: sihttase 40%, 2018. aasta osakaal 40,7%. Eesti viimase 

kahe aasta tase (48,4% 2017; 47,2% 2018) on aastati konkurent-
sitult kõrgeim ja võib vaid loota, et suudame seda jätkuvalt hoida. 

Täiskasvanute (25–64aastased) osalus elukestvas õppes4 
kerkis 2018. aastal kõigi aegade kõrgeimale tasemele – 19,7%. 
Varem on osalusmäär olnud aastaid umbes 12% ringis ning 2016. 
aastal toimus esmane suurem hüpe 15,7%-ni ning 2017. aastal 
17,2%-ni. Elukestvas õppes osalemise määr on kasvanud eel-
kõige mitteformaalõppes osalemise arvelt, kuid kasvanud on ka 
täiskasvanute osalus kutse- ja kõrghariduses. Eraldi tähelepanu 
tuleb pöörata arenguvajadustele eri sihtrühmades: erineva hari-
dustasemega inimesed, eestlased ja mitte-eestlased, vanuseline 
ja sooline jaotus. 

Alates 2012. aastast on Eesti teadus- ja arendustegevuste 
(TA) investeeringute tase olnud languses: 2,31%-lt SKPst (2011) 
oleme langenud 1,29%-ni (2017), sh on ettevõtlussektori inves-
teeringud langenud 1,48%-lt 0,61%-le. Aastaks 2020 on seatud 
eesmärk, et erasektori TA kulutuste osakaal moodustaks vähemalt 
2/3 TA kogukulutustest. 

4 Elukestvas õppes osalemist mõõdetakse Eesti tööjõu-uuringuga tasemeõppes ja/või koolitusel osalemise kohta viimase nelja nädala jooksul 
25–64aastaste seas.
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Statistiline ülevaade Eesti haridussüsteemist
Anu Lihtmaa, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna asejuhataja

Alusharidus
2018/2019. õppeaastal tegutses Eestis 618 koolieelset lasteasu-
tust, kus õppis kokku 65 935 last (joonis 1). Neid õpetas 7934 
õpetajat, sh ka eesti keele, liikumis-, ujumis- ja muusikaõpetajad, 
kes töötasid 7603 õpetaja ametikohal. Viimase kaheksa aas-

taga on laste arv koolieelsetes lasteasutustes kasvanud 2,6% ja 
lasteasutuste arv vähenenud 3,1%. Õpetajate arv on samal ajal 
kasvanud 9,1% ja ametikohtade arv 8,1%.

Joonis 1. Koolieelsed lasteasutused ning lapsed koolieelsetes lasteasutustes õppeaastatel 2010/2011–2018/2019
Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS).
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Üldharidus
Eestis oli 2018/2019. õppeaastal 517 statsionaarses õppevor-
mis üldhariduskooli5 ja 15 täiskasvanute gümnaasiumi. Võrreldes 
eelneva õppeaastaga kasvas statsionaarse õppevormiga koolide 

arv kahe võrra: algkoolide arv jäi samaks, põhikoolide arv kasvas 
kuue ja keskkoolide/gümnaasiumite arv vähenes samal ajal nelja 
kooli võrra (joonis 2).  

Joonis 2. Statsionaarse õppevormiga koolide arv kooli tüübi lõikes õppeaastatel 2010/2011–2018/2019
Allikas: EHIS.

63
8

64
3

64
4

65
2

65
3

63
4

63
5

62
8

64259
66207 67034 68684 68812 68331 67575 66895

30000

40000

50000

60000

70000

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

61
8

65935

2018/19

Koolieelseid lasteasutusi Lapsi koolieelsetes lasteasutustes

68 68 68 73 67 57 60

25
3

25
2

25
0 26

5 27
8 29

0

29
1

22
4

22
0

21
4

20
2

18
3

17
1

16
8

0

50

100

150

200

250

300

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

56
29

5
16

4

2017/18

56
30

1
16

0

2018/19

Algkool Põhikool Keskkool või gümnaasium

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I kooliaste II kooliaste III kooliaste Gümnaasiumiaste

5   Sh hariduslike erivajadustega õpilaste koolid.
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6 Õpetajate hulka on arvestatud ka Tallinna Balletikooli üldharidusklasside õpetajad.
7 Õpetaja, klassiõpetaja ja õpiabirühma õpetaja ametikohal töötavate isikute puhul kujuneb õpetaja ametikohtade arv lepingujärgse koormuse alusel 

või õpetaja nädalas antavate tundide arvu jagamisel 21-ga, kui õpetajale ei ole andmebaasi sisestatud lepingujärgset koormust. Kui tunde annab ka 
direktor, õppealajuhataja, sotsiaalpedagoog, eripedagoog või koolipsühholoog, kujuneb õpetamisega seotud ametikohtade arv samamoodi.

8 Vt eelnev märkus üldhariduskoolide õpetajate kohta.

2018/2019. õppeaastal töötas üldhariduskoolides 15 4656 õpe-
tajat 12 852 õpetaja ametikohal7. Õpilasi õppis statsionaarses 
õppevormis 151 164, mis on 12 716 õpilast (9,2%) rohkem kui 
kaheksa aastat tagasi, s.o õppeaastal 2010/2011. Õpetajate arv 
ja õpetaja ametikohtade arv kasvasid samal ajal 7,4%. 

Õpilaste arvu pikaajalistest muutustest annab ülevaate joonis 
3, kust võib näha, et kõrgemates kooliastmetes on demograafi-

listest protsessidest tingitud õpilaste arvu langus olnud suurim. 
Madalamates kooliastmetes on viimastel aastatel toimunud küll 
mõõdukas tõus, kuid see ei suuda siiski kompenseerida viimastel 
kümnenditel toimunud langust. Prognoositavalt kasvab statsio-
naarses õppes õppivate õpilaste arv kuni aastani 2024 ja hakkab 
siis tasapisi langema. 

Joonis 3. Õpilaste arvu muutus kooliastmeti 2005–2018, statsionaarne õpe 
Allikas: EHIS.

Koolivõrgu kohanemine vähenenud õpilaste arvuga põhi- ja üldkesk-
hariduse tasemel on kooli pidajatele oluline väljakutse. Sündide arv 

on olnud regiooniti ebaühtlane, mistõttu mõnedes omavalitsustes 
on lähiaastatel vaja luua uusi õpilaskohti, enamikes aga mitte.

Kutseharidus
Eestis oli 2018/2019. õppeaastal 32 kutseõppeasutust, neist 26 
riigi-, kaks munitsipaal- ja neli erakutsekooli. Kokku oli kutseõpet 
pakkuvaid koole 38, sest kutseõppe tasemel oli võimalik õppida ka 
kuues rakenduskõrgkoolis (joonis 4). Kutseõppeasutustes töötas 

2018/2019. õppeaastal 2001 õpetajat 1311 õpetaja ametikohal8. 
Viimase kaheksa aastaga on õpetajate arv vähenenud 10% ja 
õpetaja ametikohtade arv 22,9%.

Joonis 4. Õppeasutuste arv, kus saab õppida kutseõppe õppekavadel 2010/2011–2018/2019,  
õppeaasta alguse seisuga
Allikas: EHIS.
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9 Põhihariduse nõudeta kutseõpe (ISCED 2C) = põhihariduse nõudeta kutseõpe + teise taseme kutseõpe + kolmanda taseme kutseõpe. 
Kutseõpe põhihariduse baasil (ISCED 3C) = kutseõpe põhihariduse baasil + neljanda taseme kutseõppe esmaõpe + neljanda taseme kutseõppe 
jätkuõpe. 
Kutsekeskharidusõpe (ISCED 3B) = kutsekeskharidusõpe + neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe). 
Kutseõpe keskhariduse baasil (ISCED 4B) = kutseõpe keskhariduse baasil + viienda taseme kutseõppe esmaõpe + viienda taseme kutseõppe 
jätkuõpe.

Kutseõpet omandavate õpilaste arv on viimasel kaheksal aastal 
olnud languses ning jõudnud 28 012 õpilaselt 2010/2011. õppe-
aastal 24 143 õpilaseni 2017/2018. õppeaastal (langus 13,8%). 
Suurimat mõju on sellele avaldanud 1990ndate teise poole madal 

sündivus. Õppeliikide lõikes9 (joonis 5) õppisid 2017/2018. õppe-
aastal ligi pooled (44,4%) õpilastest kutsekeskharidusõppes, sh 
neljanda taseme kutseõppe esmaõppes.  

Joonis 5. Õpilaste arv õppeliikide lõikes õppeaastatel 2010/2011–2018/2019 
Allikas: EHIS.

Kõrgharidus
2017/2018. õppeaastal sai kõrgharidust omandada 20 õppe-
asutuses, mis omandivormi ja tüübi alusel jagunesid järgmiselt: 
kuus avalik-õiguslikku ülikooli, üks eraülikool, kaheksa riigi- ja 

viis erarakenduskõrgkooli (joonis 6). Õppeasutuste arvu vähene-
mist eelnevatel aastatel on mõjutanud üleminekuhindamine ja 
demograafilised protsessid.   

Joonis 6. Õppeasutuste arv, kus saab õppida kõrghariduse õppekavadel 2010/2011–2018/2019,  
õppeaasta alguse seisuga
Allikas: EHIS.
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2017/2018. õppeaastal omandas kõrgharidust kokku 46 154 üli-
õpilast, mis on 1 640 üliõpilast vähem kui aasta tagasi ning 22 959 
üliõpilast ehk 33,2% vähem kui kaheksa aastat tagasi (joonis 7).  

Sealhulgas on doktorantide ja magistrantide arv samal ajavahe-
mikul, s.o alates 2010/2011. õppeaastast, langenud tunduvalt 
vähem, vastavalt 15% ja 8,7%.

Joonis 7. Üliõpilaste arv kõrghariduse õppekavadel õppetasemete lõikes õppeaastatel 2010/2011–2018/2019  
Allikas: EHIS.
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Tagasivaade välishindamise kontseptsiooni 
rakendamisele

Maie Kitsing, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna nõunik

Lühidalt kontseptsioonist ja selle loomise 
mõjuteguritest
Kontseptsioon „Üldhariduse välishindamise ülesanded, põhi-
mõtted ja arendamise alused aastani 2020“ kinnitati haridus- ja 
teadusministri 03.06.2014. a käskkirjaga nr 238. Kontseptsiooni 
kohaselt olid välishindamissüsteemi peamised komponendid 
õpitulemuste välishindamine (v.a alushariduses), riiklik järelevalve, 
mis jagunes tinglikult riiklikuks järelevalveks üksikküsimuses ja 
temaatiliseks järelevalveks, ning teenistuslik järelevalve, mida 
korraldab õppeasutuse pidaja. Alates 2014. aastast kasutatakse 
munitsipaalkoolides riikliku järelevalve asemel haldusjärelevalve 
mõistet10. Riiklikku järelevalvet tehakse eraõppeasutustes. Välis-
hindamise ennetav vorm on koolitus- ja tegevuslubade menetlus. 
Välishindamissüsteemi raames käsitleme ka õppeasutuste sise-
hindamist, mida asutus ise teeb ja mida riik tsentraalselt kogutud 
andmetega toetab. 

Kontseptsiooni ettevalmistamisel lähtuti Eesti-sisestest hari-
duspoliitilistest arengutest ja välishindamise valdkonna suunis-
test „Eesti elukestva õppe strateegias 202011“ (edaspidi EÕS 2020) 
ja Euroopa Liidu, OECD12 ning SICI13 soovitustest haridussüsteemi 
välishindamise arendamiseks.

EÕS 2020-s seati eesmärgiks hindamispõhimõtete muutmine: 
õppija ja õppeasutuse tulemuslikkuse hindamisel tuleks võtta 
suund kujundavale hindamisele, rõhutades samaaegselt tõen-
duspõhise otsustamise olulisust. 2013. aastal OECD välja antud 
soovitustes rõhutati samuti, et hindamine peaks toetama arengut 
ja et on vaja arendada haridusandmebaase, sh laiendada tule-
mus- ja teiste näitajate ning haridusstandardite kasutust (OECD, 
2013). Euroopa Komisjon soovitas liikmesriikidel välja arendada 
õpitulemuste ja õppeasutuste hindamiseks riikliku raamistiku, 
mis toetaks Euroopa Liidu haridusprioriteetide jõustumist, sh 
võtmekompetentside arendamist. Komisjon pööras tähelepanu 
vajadusele järjepidevalt jälgida süsteemi tulemuslikkust ja koguda 
tõenduspõhise poliitika rakendamiseks kvaliteetseid andmeid 
(Halász, 2016). 

Arvestades nii riiklikke suuniseid ja kogemusi kui ka arenguid 
Eestist väljaspool, seati välishindamissüsteemi arendamisel 
eesmärkideks:

• toetada koolijuhtide ja õpetajate otsustusõigust. Peamine 
kooli arengut tagav instrument on koolide sisehindamine 
(eneseanalüüs);

• tagada kogukonnale (õpilased, vanemad, pidaja jne) kui peami-
sele kooli hindajale kvaliteetne informatsioon vajalike otsuste 

tegemiseks;

• lähtuda järelevalve korraldamisel põhimõttest, et järelevalve 
sekkub üldjuhul probleemide ilmnemisel koolis;

• järelevalve arvestab kooli spetsiifikat;

• arvestada paremini riikliku õppekava üldisi eesmärke, eelkõige 
üldpädevusi;

• muuta info kogumine ja tagasiside andmine tõhusamaks, 
tugineda tsentraalsetele infobaasidele.

Kuidas oleme kontseptsiooni ellu viinud? 
1. Koolitus- ja tegevusload
Selleks, et õppeasutused oleksid jätkusuutlikud ja oskaksid oma 
arengut planeerida, pöörati koolitus- ja tegevuslubade läbivaata-
misel oluliselt rohkem tähelepanu arengukavadele. Alates 2015. 
aastast saadetakse uute koolide taotlemiseks esitatud aren-
gukavad ekspertiisi, 2018. aastast alates on võetud valdkonna 
asjatundja(te)lt eksperthinnang. 

Finantsressursside paremaks hindamiseks kaasatakse eksper-
tiisikomisjonide töösse finantseksperte ja/või majandustaustaga 
inimesi ning tehakse senisest tihedamat koostööd Haridus- ja 
Teadusministeeriumi rahandusosakonnaga. Väikeste koolide 
toimimise spetsiifika paremaks arvestamiseks on õigusaktide 
tõlgendusi üle vaadatud ja muudetud nõudmisi paindlikumaks. 

2. Tegevusnäitajad – kooli ülevaade
Tegevusnäitajad on kehtestatud haridus- ja teadusministri 
02.05.2016. a määrusega nr 16 „Koolieelsete lasteasutuste, 
põhikoolide, gümnaasiumide, kutseõppeasutuste ja täiendus-
koolitusasutuste tegevusnäitajad“. Võrreldes eelmise määrusega 
lisati näitajaid, mis andsid rohkem tagasisidet kooli keskkonna ja 
õppeprotsessi kohta, mis on valitud hariduspoliitika seisukohalt 
eriti olulised (rahulolu, turvalisus, õppija arengu toetamine jne). 
Põhikoolide uued näitajad: kooliga rahul olevate õpilaste osa-
kaal 8. klassi õpilaste hulgas; koolis kiusamist mitte kogenud 
õpilaste osakaal 8. klassi õpilaste seas; digilahenduste kasuta-
mise sagedus õppe- ja kasvatustegevuses 8. klassis; põhjuseta 
puudujate osakaal 8. klassi õpilaste hulgas; huvitegevuses osa-
levate õpilaste osakaal ning põhikooli lõpueksamite ja vastavate 
õppeainete aastahinnete kooskõla. Gümnaasiumite uued näi-
tajad: gümnaasiumi 10. klassi sisse astunud õpilaste põhikooli 
lõpueksamite tulemused; kooliga rahul olevate õpilaste osakaal 
11. klassi õpilaste seas; digilahenduste kasutamise sagedus 
õppe- ja kasvatustegevuses 11. klassis; riigieksamite ja vastavate 

10  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmine. 01.07.2014. Seaduse 7. peatükis asendatud sõnad „riiklik järelevalve” sõnaga „haldusjärelevalve” 
vastavas käändes. 

11  Vabariigi Valitsus kinnitas „Elukestva Õppe Strateegia 2020“ 13. veebruaril 2014.
12  OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon)
13  The Standing International Conference of Inspectorates.
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õppeainete kooliastmehinnete kooskõla ning gümnaasiumi panus 
õpilaste edasijõudmisse (haridus- ja teadusministri 02.05.2016. 
a määrus nr 16, 2016). 

Tartu Ülikooli (TÜ) sotsiaalteaduslike rakendusuuringute 
keskus RAKE töötas välja rahuloluküsimustikud, mida piloteeriti 
2016. ja 2017. aastal. Õppijate, õpetajate, vanemate, vilistlaste 
ja tööandjate küsitlus toimus 2018. aastal. SA Innove korraldas 
küsitlust ja andis kõikidele õppeasutustele tagasisidet. 

Üldhariduskoolist ülevaatliku info saamiseks ja sisehindamise 
toetamiseks loodi näitajate baasil nn koolikaart, mis on kõigile 
kättesaadav haridusstatistika visuaalses keskkonnas HaridusSilm 
(www.haridussilm.ee). Koolikaardi eesmärk on toetada EÕS 2020 
rakendamist ja see tagab avalikustatud näitajatega ülevaatliku 
teabe nii kooli õppekeskkonnast, õppe- ja kasvatusprotsessist kui 
ka tulemuslikkusest lastevanematele, pidajatele, kogukonnale ja 
riigile, et oleks võimalik asutuse arengut jälgida ning asjakohaseid 
otsuseid teha. Olemasolevas versioonis ei ole veel võimalik lisada 
koolijuhi ja pidaja kommentaare, eelkõige on takistuseks olnud 
tehnilised asjaolud. 

3. Sisehindamine ja nõustamine
Sisehindamisest ülevaate saamiseks koostati 2016. aastal 
analüüs õppeasutuste sisehindamise ja arengukava sidususest 
ning 2017/2018. õppeaastal seati sisehindamine temaatilise 
järelevalve prioriteediks. Nii analüüsi kui ka temaatilise järelevalve 
kokkuvõtte põhjal sai välja tuua, et kuigi juhtide oskused asutuse 
tegevust suunata on paranenud, on ikkagi osal juhtidel raskusi 
oma tegevuste ja tulemuste analüüsimise ning juhtimistegevuste 
sidustamisega (Kitsing, 2016; Ruus, 2018). 

Strateegilise juhtimise toetamiseks, sh sisehindamiseks, on 
tellitud abimaterjalid Tartu Ülikoolilt arengukava koostamiseks14  
ja Tallinna Ülikoolilt sisehindamiseks15. TÜ eetikakeskus on välja 
andnud raamatu „Hea kooli käsiraamat“16.

Riiklikult on arendatud haridussüsteemi andmebaase ja and-
mete kättesaadavust. Euroopa Sotsiaalfondi toel on koolitatud 
haridustöötajaid. Sel aastal algatas SA Innove kohalike omavalit-
suste haridusjuhtide arenguprogrammi, mille eesmärk on toetada 
omavalitsuste haridusvaldkonna juhtide professionaalset arengut 
ja tõsta nende kompetentsi valdkonna strateegilisel juhtimisel. 

Sisehindamist toetavad ka SA Innove eestvedamisel välja 
töötatud haridusasutuse juhi ja õpetaja kompetentsimudelid, 
mida on soovitatud võtta eneseanalüüsi aluseks ja mille eesmärk 
on sihikindlam arengu juhtimine. 2015. aasta mudel rõhutab juhi 
eestvedamist innovatsiooniliste tegevuste elluviimisel, et toetada 
kõikide õpilaste arengukeskkonda (SA Innove, 2016). Õpetaja saab 
kompetentsimudeli abil analüüsida oma tööd tervikprotsessina 
ja selgitada välja enda professionaalse arengu vajadused. Nii 
õpetajad kui ka juhid saavad kasutada eneseanalüüsi meetodit 
„360° hindamist“.

Haridusinnovatsiooni suunamiseks haridusasutuses ja digi-
pädevuse kujunemiseks vajaliku keskkonna hindamiseks on välja 
töötatud nn digiküpsuse mudel17 üldhariduskoolidele ja kutseõp-
peasutustele, mille elektrooniline hindamisvahend on „Digipeegel“. 
Veebis on avaldatud digiküpsuse raamistik ja kooliti graafiline 
ülevaade digiküpsuse valdkondade tasemetest, mis aitab koolil 
ja pidajal digiplaane koostada (HITSA, 2019). 

2013. aastal muudeti nõustamist reguleerivat määrust, mille 
kohaselt võimaldatakse riigipoolset nõustamist ainult koolieel-
setele lasteasutustele (haridus- ja teadusministri määrus nr 62, 
2013). Sisehindamise nõustamise tellimine on olnud asutusele 
vabatahtlik. Nõustamise kasutamist ei ole otseselt seiratud, kuid 
koolieelsete lasteasutuste huvi n−ö tasuta nõustamise vastu 
on olnud tagasihoidlik. Igal aastal on u kümmekond lasteaeda 
taotlenud HTMist nõustamist. See võib olla ühelt poolt märk, et 
asutused on enesekindlamad oma tegevuse ja tulemuslikkuse 
analüüsimisel ning välist abi ei oodata, või teisalt, et ikkagi pelja-
takse välist hindajat ja tagasisidet.

Osaliselt on nõustamistegevust asendanud programm „Päde-
vad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid”, mille 
vahenditest on alates 2015. aastast rahastatud koolijuhtide järel-
kasvuprogrammi ja alustavate koolijuhtide arenguprogrammi. 
Viimase kahe aasta vältel on osa juhte saanud kasutada ka 
coaching’u teenust, mis aitab individuaalsete kohtumiste käigus 
püstitada haridusasutuste juhtidel nii isiklikke kui ka organisat-
siooni arengu eesmärke ning on toeks nende saavutamisel. Eesti 
juubeliaastal andis EBS Executive Education oma panuse kooli-
juhtide juhtimiskvaliteedi tõstmisse, tagades 12 koolijuhile sada 
tundi coaching’ut.

4. Koolide ja õpetajate tunnustusmehhanismid
Haridusvaldkonna edumeelsete ja tulemusliku tööga silma paist-
nud inimeste ning õppeasutuste riiklikku tunnustamist muudeti 
2015. aastal, mil lisati aasta õppejõu ja aasta suunaja (hariduse 
tugiteenuste spetsialist) kategooriad. Alates 2018. aastast mää-
rab Vabariigi Valitsus aasta õpetaja üheksa kategooria parima-
tele riikliku hariduspreemia ning lisaks riikliku haridustöötaja 
elutööpreemia suurusega 65 000 eurot, mis antakse üle Aasta 
Õpetaja galal. Kategooria aasta suunaja nimetus muudeti aasta 
tugispetsialistiks. Väiksemate preemiatega tunnustatakse aasta 
hariduse sõbra ja haridusasutuse aasta teo laureaate, samuti kõiki 
nominente ehk kolme parimat kõikides kategooriates. Täiesti uue 
kategooriana lisandus aasta kool, mille valimine selgub rahvahää-
letuse tulemusel ja mis kuulutatakse välja mai lõpus Terevisiooni 
erisaates (Haridus- ja Teadusministeerium, 2018). Alates 2013. 
aastast on TÜ eetikakeskus oma tunnustuskonkursil samuti pre-
meerinud nii koole kui ka lasteaedu (TÜ eetikaveeb, 2019).

14   Tiidelepp, M. (2018). Arengukava koostamise põhimõtted ja meetodid. Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. https://www.hm.ee/sites/default/files/
arengukava_pohimotted_ja_meetodid_09_01_2019.pdf.

15  Vanari, K., Eisenschmidt, E., Põld, L. ja Tiisvelt L. (2018). Sisehindamine – tõenduspõhine juhtimine. Tallinna Ülikool. https://www.hm.ee/sites/default/
files/dokument.pdf.

16   Sutrop, M., Toming, H. & Kõnnusaar, T. ( 2016). „Hea kooli käsiraamat“. Tartu Ülikooli eetikakeskus. 218 lk.
17   Digiküpsuse hindamismudeli on välja töötanud Mart Laanpere (TLÜ Digitehnoloogiate instituudi vanemteadur) koostöös HITSAga ja Samsungi 

digipöörde projektis osalenud Eesti üldhariduskoolidega. Muutunud õpikäsituse valdkonna lähtealuseks on OECD 2014. ja 2015. aasta raportite 
põhjal Tallinna Ülikoolis Pille Slabina ja Kristi Vinteri väljatöötatud uuenduste/muutuste kriteeriumid. Digiküpsuse skaala (tasemete) määratlemise 
aluseks on European Schoolneti iTEC (Innovative Technologies for Engaging Classrooms) projekti raames 2014. aastal loodud organisatsioonide 
innovatsiooniküpsuse mudel EduVista. https://digipeegel.ee/.
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5. Riiklik ja haldusjärelevalve, riskikoolide toetamine
Järelevalves võeti suund riskipõhisele järelevalvele, mille eesmärk 
on toetada raskustes või potentsiaalselt raskustesse sattuvaid 
haridusasutusi. 2016. aastal korraldas Ernst & Young Baltic AS 
uuringu üldharidusõppeasutuste riskipõhise hindamise kohta, 
mille tulemustes soovitati rakendada lihtsat ja selget mudelit 
(Ernst & Young Baltic AS, 2016). Riskipõhise järelevalve pilotee-
rimine algas käesoleval õppeaastal. Valimi koostamist katsetati 
juba eelmisel õppeaastal. Olulisim muutus sisulises töös on, et 
riskikoolide puhul toimub järelevalve eelkõige kooli pidaja üle, et 
selgitada, kuidas pidaja on aidanud koolil luua õppija arenguks 
vajalikud tingimused ja mida on pidaja teinud kooli tulemuslikkuse 
tagamiseks.

Lisaks temaatilisele ja üksikjuhtumite lahendamisega seotud 
järelevalvele korraldavad välishindamisosakonna eksperdid seiret 
(nt erakoolide lepingud; haridusliku erivajadusega õpilase toe 
väljaselgitamine ja rakendamine; vanglaõpe; kutseõppeasutuste 
vastuvõtukorrad, õppekorralduseeskirjad, sisekorraeeskirjad; 
korruptsiooniennetuse kontaktid õppeasutuste veebilehtedel), 
et kaardistada olukorda valitud valdkonnas ja selgitada välja 
vajakajäämised kehtivas regulatsioonis. 

Kontseptsioonis kavandatud suundumus võtta haldus- ja 
riiklikus järelevalves varasemast enam aluseks andmebaaside 
andmed, on saanud normiks. Programmi „Pädevad ja motivee-
ritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames viidi läbi üld-
hariduskoolide, sh raskustesse sattunud koolide, toetamiseks 
arendusprojektid Tallinna Ülikooli haridusinnovatsioonikeskuses 
ja Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuses. 

Riigivalitsemise reformi tulemusel korraldab riiklikku ja 
haldusjärelevalvet alates 1. septembrist 2017 Haridus- ja Tea-
dusministeeriumi välishindamisosakond. Järelevalve muutuste 
rakendamisel on saanud osakonna esmapartneriks kohalikud 
omavalitsused. Hea koostöö aitab kaasa kohalike omavalitsuste 
haridustöötajate võimestamisele, mis omakorda tõstab pidajate 
nõudlikkust ja kompetentsi haridusasutuste töö suunamisel.

6. Õpitulemuste välishindamine
Viie aastaga on õpitulemuste välishindamisel võetud kurss 
õppimist toetavale hindamisele. Välja on arendatud testide ja 
küsimustike tagasiside, mis annab õpetajatele teavet, et ta saaks 
õpetamist paremini kohandada õpilaste eripärade ja vajadustega. 
Õpilastele edastatakse aga teave, mis aitab neil kujuneda ennast-
juhtivaks õppijaks. Suurt tähelepanu on osutatud testide kvaliteedi 
tõstmisele, suurendades nende valiidsust, usaldusväärsust ja 
aastati võrreldavust. Samavõrra oluline on suundumus minna 
üle teadmiste kontrollilt pädevuste hindamisele. Alljärgnevalt on 
toodud näited tehtud tööst.

Tasemetööd ja tasemetöö tagasiside küsimustikud õpetajale
Tasemetöödes minnakse järk-järgult teadmiste ja oskuste kontrol-
lilt üle pädevuste hindamisele ja ainetestidelt ainevaldkondlikele 
testidele. 2018. aasta sügisel korraldati 7. klassi õpilaste hulgas 
elektrooniline loodusteaduslikku pädevust hindav test. Funkt-
sionaalse lugemisoskuse ja matemaatilise kirjaoskuse testid on 
väljatöötamisel. 

Oluline muutus on toimunud tasemetöö tulemuste tagasi-
sidestamises. Teadmiste ja oskuste kõrval antakse tagasisidet 
üldisematest strateegiatest teabe seostamisel ja probleemide 

lahendamisel. Tasemetööd annavad tagasisidet aine/valdkonna 
eri tahkude kohta. Tagasiside keskendub punktide asemel sel-
gitusele, mida õpilane oskab ja mida ta peaks veel harjutama. 
Teisisõnu antakse õpilase toimetulekule antud aines/valdkonnas 
sisukas selgitus, mis on muutunud mitmekülgsemaks ja kirjel-
davaks. Näiteks 7. klassi loodusõpetuse tasemetöö sooritanud 
õpilane näeb Eksamite Infosüsteemis oma tulemuste kohta taga-
sisidelehte, mis annab ülevaate tema saavutatud tasemetest (alg-, 
kesk-, kõrg- ja tipptase) neljas oskuses: teadmistes, analüüsi-, 
kavandamis- ja tõlgendamisoskuses. Lisaks antakse soovitusi 
järgmise taseme saavutamiseks. Välja on töötatud ka tagasiside 
küsimustikud õpetajatele, kelle aines tasemetöö korraldatakse. 
Alates 2017. aastast on tasemetööde statistika Eksamite Infosüs-
teemist aineti kättesaadav.

Õpitulemuste hindamise järkjärguline üleminek e-keskkonda
2013/2014. õppeaastal korraldas SA Innove 6. klassis katselised 
elektroonilised eesti keele, matemaatika ja vene keele tasemetööd 
ning 9. klassis ühtsete põhikooli lõpueksamitega sarnasel tasemel 
bioloogia, keemia, ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja geograafia testid. 
Alates 2016. aastast tehakse kõik teise kooliastme (6. klassis 
sooritatavad) tasemetööd e-keskkonnas. 

Põhikooli lõpueksamite taustaküsimustikud 
Alates 2015. aastast korraldab SA Innove lõpueksamite taus-
taküsitlusi, mille eesmärk on välja selgitada, kuidas kooli õppe-
keskkond on seotud õpilaste õpitulemuste ja pädevustega. 
Taustaküsitlusi korraldatakse põhikooli lõpuklassi õpilaste ja 
neid õpetavate õpetajate hulgas kolmes erinevas aines: mate-
maatikas, eesti keeles ning eesti keeles teise keelena. Õpetaja 
saab tagasisidet õppekeskkonna, õpi- ja enesemääratluspädevuse 
ning õpitulemuste seostest. Lisaks on välja töötatud õpetaja ene-
sehindamise küsimustik, et toetada üldpädevuste kujundamist. 

Üld- ja ainevaldkondlike pädevuste hindamine
I ja II kooliastme õpilaste õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspäde-
vuse elektroonilised hindamisvahendid on selleks õppeaastaks 
välja töötatud ja koolide kasutusse antud. Viimasel õppeaas-
tal oli juba u 5000 õpilast, keda nendega hinnati. Nende juurde 
kuulub õpetaja enesehindamise küsimustik. Arendamisel on III 
kooliastme õpilastele õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse 
testide komplektid ning I ja II kooliastme õpilastele lugemis- ja 
arvutamispädevuse testide komplektid, mis peaksid kasutusele 
tulema 2020. aastal. 9. ja 12. klassi õpilaste digipädevuse hinda-
miseks katsetati digipädevuse teste 2018. ja 2019. aastal. Õpilane 
saab oma tulemuse kohta sõnalise tagasiside, samuti saab kool 
tervikuna oma õpilaste soorituste tagasiside (SA Innove, 2019). 
Alustatud on digipädevuse mudeli uuendamisega ja selle põhjal 
ka uue testi väljaarendamisega. 

2019. aastast pakub SA Innove koostöös HTMi ning rahvus-
vaheliselt tunnustatud testimisorganisatsiooniga Cambridge 
Assessment English Eesti gümnaasiumiõpilastele võimalust soo-
ritada tasuta inglise keele Cambridge English: C1 Advanced (eda-
sijõudnud) eksamit, millega saab asendada võõrkeele riigieksami. 
Õpilasel on võimalus eksam sooritada kaks korda õppeaastas. C1 
Advanced eksamile pääsemiseks tuleb kandidaatidel sooritada 
arvutipõhine adaptiivne eeltest, mille õpilased saavad teha oma 
koolis ning selleks kulub 30–45 minutit. Test hindab lugemis- ja 
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kuulamisoskust ning keelestruktuuride alaseid teadmisi.
Õpitulemuste välishindamise raames on PISA uuringu tulemusi 

tutvustatud, tõlgendatud ja levitatud. SA Innove koordineerimisel 
on välja antud PISA 2015 uuringu põhi- ja teemaaruanded18. HTMi 
ja SA Innove eestvedamisel on tellitud täiendavad sekundaaruu-
ringud PISA 2015 põhjal19. Välishindamise aastaraamatutes on 
iga-aastaselt kajastatud põhisõnumeid OECD lühiülevaadetest 
„PISA in Focus“. Samuti on aastaraamatutes tehtud kokkuvõtted 
OECD trükistest20.

Kokkuvõte
Kontseptsiooni ja viimase viie aasta tegevuste ning tulemuste 
põhjal võib väita, et kavandatut on hakatud ellu viima. Kokkuvõt-
likult saame öelda, et: 
1. õpitulemuste hindamisel on rõhuasetus õpetamise ja õppimise 

parendamisel, et kindlustada senisest asjakohasem tagasiside 
eelkõige õpetajale ja õpilasele; alustatud on õpilaste üld- ja 
ainevaldkondlike pädevuste hindamisega; 

2. järelevalves on vaatluse all pidaja tegevus haridusasutustes, 
kus tulemuslikkus riiklike näitajate ja muude andmete põhjal 
on muutunud või muutumas problemaatiliseks;

3. järelevalve (sõltumata liigist) ja seire aluseks on riiklike and-
mebaaside andmed, vajadusel kasutatakse haridusasutustes 
kogutavaid andmeid;

4. hindamine on liikumas e-keskkonda, mis võimaldab õpilasi 
testida samaaegselt, pakub mitmekülgset statistikat järelduste 
ja otsustuste tegemiseks, annab kiire tagasiside, võimaldab 
põhjalikku andmete analüüsi ja trendide jälgimist ning tule-
muste säilitamist. 

Järelevalve ja õpitulemuste hindamine on viimase kümnendi jook-
sul oluliselt muutunud. Kui algselt rõhutati haridusasutuse sisendi 
hindamist, millele järgnes n−ö protsessi ja väljundi hindamine, 
siis nüüd oleme jõudnud ajajärku, kus järelevalve ja õpitulemuste 
hindamine on eelkõige õpilase arengu teenistuses.
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Ülevaade Alalise Inspektorite  
Rahvusvahelise Konverentsi tegevusest

Hille Voolaid, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja

Haridus- ja Teadusministeerium on Alalise Inspektorite Rahvus-
vahelise Konverentsi SICI (The Standing International Conference 
of Inspectorates) liige, mis ühendab riiklikke ja regionaalseid 
hariduse järelevalveasutusi Euroopas. SICI toetab liikmeid kon-
verentsides, töötubades ja projektides, lisaks korraldab SICI arut- 
elusid hariduspoliitika teemadel, kus keskendutakse järelevalvele 
ja õppeasutuste hindamisele. SICIga on 2019. aastaks ühinenud 
37 liiget. 

Õppeasutuste järelevalvest rääkides ja kirjutades kasutatakse 
erinevaid termineid. Eestis on levinud järelevalve ja järelevalve 
teostaja, paljudes teistes riikides kasutatakse rohkem sõnu ins-
pekteerimine ja inspektor, mis Eestiski olid aastaid tagasi rohkem 
kasutusel. Eeltoodust tulenevalt on ka artiklis kasutatud erinevaid 
termineid. 

Järgnevalt on esitatud kokkuvõte SICI 2018. aasta tegevus-
test, mis on koostatud SICI president Chantal Manes-Bonnisseau 
temaatilise aruande põhjal. Aruanne on täismahus ingliskeelsena 
kättesaadav SICI veebilehel21.

Sissejuhatus
2018. aastal olid SICI töörühmades läbivaks teemaks arutelud 
järelevalve mõju üle. Tegemist on järelevalve teostajate jaoks 
olulise küsimusega välishindamise pideva arengu kontekstis, 
eriti arvestades asjaolu, et mitte kõik inspektorid ei ole erialalt 
haridustöötajad. Traditsiooniline järelevalve teostaja roll on muu-
tumas. Lisaks:

• rahvusvahelised võrdlused on muutunud põhiliseks haridus-
süsteemide kvaliteedi hindamise allikaks: PISA, TIMSS/TALIS 
ja teised;

• väljundi- ja tulemuspõhine juhtimine on muutunud valdavaks 
mudeliks;

• haridustöötajate vastutus on suurenenud;

• koolidele antakse üha rohkem autonoomiat ja neil on kohustus 
võimaldada igale lapsele ligipääs haridusele.

Nende muudatustega on kaasnenud õppeasutuste suurem 
vastutus ning hindamisvahendeid töötatakse välja kõigis vald-
kondades. Seda uuritakse, jälgitakse ja hinnatakse nii riiklikul 
kui rahvusvahelisel tasandil: spetsialiseerunud asutused ja 
agentuurid või riiklikud asutused, parlament või kontrollkojad. 
OECD on selles valdkonnas kesksel kohal, paljudes riikides on 
PISA uuringust saanud väga mõjus vahend hariduse tõhususe 
hindamiseks. Järelevalveasutused ei ole seetõttu ainukesed, kes 
kvaliteeti hindavad. Seega tekib küsimus, et mis on järelevalve 
ülesanne ja eesmärk selles uues olukorras, kus kompetentseid 
välishindamisega tegelevaid asutusi on üha rohkem nii riiklikul 
kui rahvusvahelisel tasandil. 

Eelnevast tulenevalt otsustati 2018. aastal suunata tähelepanu 
järelevalve mõju hindamisele ja selleteemalistele aruteludele. 
Temaatilise aruande avaldamine on hea võimalus SICI liikmete 
teadmiste-kogemuste levitamiseks nii SICI-siseselt kui -väliselt.

Järelevalve mõju arutati kolmes töörühmas: järelevalve mõju 
hariduspoliitikale (Pariis, 13.–14. november 2017); mõju avalikule 
arvamusele (Luksemburg, 26.–30. märts 2018); mõju koolide 
tulemuslikkusele (Glasgow, 17.–19. september 2018). Tulemused 
võeti kokku peaassambleel, mis toimus Belgradis 1.–2. novembril 
2018.

Mida ütlevad uuringud inspekteerimise mõju 
kohta?
1. Publikatsioonid
Esiteks selgitati välja, kui palju uuringuid järelevalve mõju kohta on 
avaldatud. Selgus, et 235 haridusalases väljaandes oli avaldatud 
176 asjakohast artiklit.

2. Põhijäreldused
Eeltoodust sai järeldada, et inspekteerimise mõju on vähe uuri-
tud. Inspektorite seisukohalt on oluline koguda võimalikult palju 
tõendeid ja teha selleks tihedat koostööd teadlastega. Seetõttu 
on SICI tugevdanud sidemeid akadeemikutega, kes spetsialisee-
ruvad inspekteerimise valdkonnale, et koguda võimalikult palju 
asjakohaseid tõendeid järelevalve mõju kohta. 

Kuidas SICI liikmesriigid inspekteerimise mõju 
hindavad ja mõõdavad?
1. Avalik arvamus ja empiiriline lähenemine aitavad mõõta 
inspekteerimise tähtsust
Erinevate riikide praktika näitab, et ei ole olemas objektiivset 
teaduslikku meetodit või kindlaks määratud kriteeriume, millega 
mõõta järelevalve mõju poliitikakujundajatele või avalikule arva-
musele.

Pariisi töötuba korraldati selleks, et teadlased, poliitikakujun-
dajad ja valdkonna eksperdid saaksid infot vahetada. Osalised 
rõhutasid, et mõju terviklik hindamine on väga raske, kui mitte 
võimatu.

Järelevalve kõige märgatavam mõju on tõenäoliselt seotud 
temaatiliste või iga-aastaste ülevaadetega. Näiteks Prantsusmaal 
oli varajase koolist väljalangemise ennetamise aruandel suur mõju 
sellealase poliitika kujundamisele. Flandrias muudeti õpilaste 
nõustamiskeskuste aruande tulemusena koolide vastutust. Tihti 
juhtub ka, et aruannete mõju ei avaldu seadusandluses kohe, vaid 
pikas perspektiivis.

21 http://www.sici-inspectorates.eu/Activities/Development-and-Research/Thematic-reports.
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Avalikku arusaama järelevalvest on väga hästi analüüsitud 
endise inspektori ja SICI juhtkomitee liikme Adrian Gray raamatus 
„Inspekteerimise ajaloost“22.

Raamatus rõhutatakse olulist fakti, et inspekteerimist on alati 
tulnud õigustada. Kahekümnenda sajandi viimased kaks aasta-
kümmet oli eriti raske periood, sest inspekteerimine oli õpetajate 
seas niivõrd ebapopulaarne, et lausa keelduti inspektoreid klas-
siruumi laskmast. Inspekteerimist tajuti karmi kontrollimehha-
nismina, mida pigem kardeti. Poliitikakujundajad pidasid inspek-
teerimist mõttetuks, innustatuna OECD negatiivsest hinnangust: 
„1980. aastate alguses tundus, et inspekteerimine on oma kasu-
likkuse minetanud ja mõned riigid loobusid sellest, näiteks Kreeka 
ja Island, ning aastatel 1985–1986 Ungari, kus inspekteerimise 
eesmärk oli OECD hinnangul valdavalt „koolide järele valvamine“ 
ja nende „rangetele regulatsioonidele allutamine“. Näib, et 1980. 
aastatel ei olnud inspekteerijatel piisavalt tarmukust ja ei oldud 
kuigi head omaenda tegevuse mõju kirjeldamisel.“ 

Koolide autonoomia suurenemine 1990. aastate lõpul, millele 
järgnes rahvusvaheliste võrdluste nagu PISA mõju kasv, tõi kaasa 
muutuse inspekteerimise tähtsuse tajumises. Poliitikakujundajad 
nõustusid, et koolide suurem autonoomia ei tähenda mitte väik-
semat, vaid just suuremat vastutust. 

Oma raamatu viimases peatükis, milles käsitletakse praegust 
perioodi, rõhutab Gray inspekteerimise arengut 2000. aastate 
alguses, mida juhtis kolm peamist tegurit: OECD, EL ja SICI. Täna 
on SICIs 37 liiget ja Eurydices on välja toodud, et 27 riigis 31st on 
keskne koht inspekteerimisel. Seetõttu peetakse inspekteerimist 
tänapäeval vajalikuks, mis ei tähenda aga, et see oleks nüüd 
populaarsem või et sellel oleks keskne roll kõikides riikides.

See oli üks järeldustest, milleni jõuti 2018. aasta märtsis 
Luksemburgi töötoas, mille teema oli järelevalve mõju avalikule 
arvamusele.

2. Süstemaatilisem lähenemisviis koolide tulemustele avalduva 
mõju hindamiseks
Järelevalve põhifookuses on koolide kvaliteet. Seetõttu on priori-
teediks muutunud asjakohaste vahendite väljatöötamine järele-
valve efektiivsuse mõõtmiseks ja mõju parandamiseks.

Glasgows jõuti 2018. aastal järeldusele, et jätkusuutlik ja 
kvaliteetne mõju koolide tulemustele sõltub kahest põhitegurist.

• Järelevalveprotsess ja läbiviijate professionaalsus: selles on 
suureks abiks osutunud raamistikud ja selged kvaliteedikri-
teeriumid, mis on avalikud ja hästi lahti seletatud. Arengut on 
toetanud ka tähelepanu pööramine järelevalve teostajate värba-
misele, koolitamisele ja uute ametnike sisseelamisele. Iirimaa 
tõi välja mõned meetmed, mida kasutati selle lähenemisviisi 
kinnistamiseks: selgete standardite paikapanemine, uue kvali-
teediraamistiku väljatöötamine, juhendite koostamine koolide 
enesehindamiseks ja juhend järelevalve teostamiseks, ame-
tialase koolituse võimaldamine õpetajatele ja koolijuhtidele.

• Koolijuhtide ja -töötajate võimekus saada aru järelevalve tule-
mustest ja nende üle arutada, samuti võtta tulemused paran-
dustegevuses aluseks. Selline lähenemine viitab järelevalve 
teostajate töö efektiivsusele. Näitena toodi olulisi muudatusi 
vajav kool, mille direktor kasutas järelevalve tulemusi väga 

tõhusalt vajalike muudatuste kavandamisel ja elluviimisel. 
See näitab, et koolid võivad kasutada järelevalve tulemusi 
positiivsete muudatuste tegemiseks. 

Töötoa üks positiivne aspekt oli liikmetevaheline arutelu selle 
üle, kuidas järelevalve teostajad kasutavad andmete kogumist ja 
analüüsi igapäevases töös.

Malta korraldas uuringu, mis keskendus järelevalve otsesele ja 
kaudsele mõjule koolides. Tulemused näitasid, et järelevalve mõju 
keskmine hinnang oli 3,10 skaalal -5 (väga negatiivne mõju) kuni 
+5 (väga positiivne mõju). Kaks valdkonda, milles järelevalve mõju 
tajuti kõige positiivsemalt, olid koolide sisehindamine ja õppetöö 
korraldus. Uuring näitas ka, et mõju tajutakse kõige positiivsemalt 
põhikoolides ja riigi- ning munitsipaalkoolides. Kõige enam tõs-
tatatud murekoht oli järelevalvega kaasnev stressimäär. Uuring 
aitas järelevalve teostajatel mõista, mida nad saadud tulemustele 
toetudes täpsemalt peaksid muutma.

2013. aastal alustati Iirimaal koolijuhtide ja õpetajate tagasi-
sideuuringutega, 2016. aastast saadetakse elektroonselt täide-
tavad küsimustikud koolijuhile, õpetajatele ning koolinõukogu ja 
lastevanemate esindajatele. 

Šotimaa parandab järelevalve mõju kohta tõendusmaterjali 
kogumiseks küsimustikke, mis saadetakse pärast järelevalvet 
koolidesse. Lisaks arendab Šotimaa küsimustikke, mis saade-
takse nii lapsevanematele kui koolidele enne ja pärast järelevalvet. 
Neis uuritakse, kui efektiivne on järelevalve protsess; missuguseid 
muudatusi algatab ja toetab järelevalve koolides; kuidas aitab 
järelevalve kaasa muudatustele. Pilootprogrammis osalenute 
tagasiside on olnud rahuloluprotsenti arvestades väga julgustav:

• 90% koolijuhtide hinnangul muutus nende kool pärast järeleval-
vet ja sisse viidi uued õpilaste tulemuste jälgimise meetmed;

• 95% koolijuhtide hinnangul on professionaalne dialoog järele-
valve teostajatega aidanud neil kooli paremaks muuta;

• 63% hinnangul on nende kool kasutanud järelevalve teostajate 
nõu ja/või kasutanud spetsiifilisi allikaid nagu trükist „Kui hea 
on mu kool” (How good is my school). 

Kuidas järelevalve mõju parendada? Millised häid 
praktikaid saame jagada ja katsetada?
1. Poolte kaasamine 
Koolid ja koolinõukogud Hollandis
Hollandi suurendab järelevalve mõju põhiliselt sellega, et koole ja 
koolinõukogusid kaasatakse rohkem protsessi ja neid pannakse 
tulemuste eest suuremal määral vastutama. Tõhusaks peetakse 
mitmeid vahendeid:

• koolinõukogudele keskendumine, sest neid peetakse hariduse 
kvaliteedi eest vastutavaks;

• halva sooritusega koolide aruannete ja nimede avaldamine;

• hinnangute eristamine halvast suurepäraseni;

• parendamiskultuuri motiveerimine, mille raames kutsutakse 
koole üles ambitsioonikaid eesmärke sõnastama;

• koolide osaluse suurendamine järelevalveprotsessis: esitlus 
alguses, ühised klassiruumi vaatlused ja interaktiivne taga-
siside.

22  http://www.sici-inspectorates.eu/News/THE-FIRST-EVER-BOOK-ON-THE-DEVELOPMENT-OF-SCHOOL-I.
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Kaasatud eksperdid Šotimaal ja Walesis
Šotimaa rõhutas kaasatud ekspertide hindamatut panust järele-
valve hea praktika ja mõju levitamisel. Järelevalvemeeskonnaga 
liituvad tihti koolidirektorid ja õppealajuhatajad, keda kutsutakse 
kaashindajateks. Selline praktika on levinud mitmes SICI regioo-
nis: eriti Inglismaal, Walesis ja Iirimaal. Kõik meeskonna liikmed 
teavad, kui tähtis on järelevalve ajal kooli töötajatega positiivsete 
ja lugupidavate suhete algatamine ja hoidmine. Mitme koolidirek-
tori ettekanded Glasgow töörühmas kinnitasid, et nii inspektorid 
kui kaashindajad näevad seda väga positiivses valguses, kuna 
see võimaldab järelevalves osalevatel koolijuhtidel inspektoritega 
koostöös end professionaalselt arendada.

Parem professionaalne dialoog
Järelevalveasutuste ja koolide tööalane dialoog on SICI liikmete 
jaoks väga tähtis teema. Estyn organiseeris 2016. aastal Cardiffis 
töötoa, milles uuris erinevaid viise, kuidas kaasata kohalikku 
võimu, koole ja direktoreid parandamise ja hindamise protsessi. 
SICI liikmed on väga teadlikud kaasamise tähtsusest. SICI toetab 
hetkel nelja eri lähenemisega liikmesriigi – Šotimaa, Hollandi, 
Leedu ja Eesti – koostööprojekti. Väga selge eesmärk on järele-
valve mõju suurendamine koolidega dialoogi parandamise teel: 
eduka järelevalve aluseks on kahepoolne suhtlus. Järelevalve 
rolli muutumise ajastul on heal professionaalsel suhtlusel aina 
suurenev tähtsus. Järelevalve teostajad peavad olema võimelised 
koole aina rohkem innustama. Selleks tuleb kasutada selliseid 
kommunikatsioonivõtteid nagu professionaalne dialoog ja and-
mete või tõendusmaterjali analüüsimine.

2. Protsesside ja meetodite asjakohasus 
2017. aasta märtsis avaldas OFSTED järelevalve usaldusväärsuse 
aruande. Selle eesmärk oli hinnata, et kui kaks inspektorit teos-
tavad järelevalvet samal päeval samas koolis, aga eraldi, siis kas 
jõutakse samade järeldusteni. See tähendab, et ei testitud mitte 
järelevalve valiidsust, vaid usaldusväärsust. 

Uuringu järeldused, mille täielik tekst on kättesaadav SICI 
veebilehel23, on väga õpetlikud. Uuring näitas, et 22 korral 24st 
jõudsid inspektorid kooli kvaliteedi osas samale järeldusele. 

Järelevalve metodoloogia tulemused viisid hüpoteesini, et 
usaldusväärsusega seostub neli tähtsat faktorit. Kaks esimest 
seostuvad uuringus kogutud tõenditega:
• triangulatsioon (kolmallika meetod, mis nõuab põhimõtteli-

selt alati vähemalt kolme andmeallika kasutamist, et saada 
situatsiooni ja tulevikuväljavaadete hindamiseks enam-vä-
hem usaldusväärseid andmeid) – vestlus õppealajuhataja/
direktoriga on võrreldes teiste tõenditega oluline reliaabluse 
mõjutaja. Eri sorti tõendite kogumine tagab tulemuste parema 
usaldusväärsuse;

• inspekteerimise raamistik ja detailne hindamisjuhis inspektori 
käsiraamatus tagavad väiksema subjektiivsuse.

Kaht järgmist hüpoteesi ei katsetatud uuringus ning seega esit-
letakse neid väiksema kindlusega:
• uuringu autorite arvamuse kohaselt tagavad Ofstedi kvali-

teedikontrolli protseduurid, et järelevalve teostajad teevad 
asjakohaseid ja täpseid otsuseid, kuigi uuringu metoodikaga 
polnud võimalik seda uurida;

• uuringu autorid pakuvad hüpoteesina, et järelevalve teostajate 
koolitamisel on märkimisväärne mõju inspektori tegevusele 
ja hinnangutele, mis omakorda aitab järelevalve raamistikust 
kinni pidada ja seega suuremat reliaablust saavutada. Seda 
faktorit samuti ei testitud ning seega oleks vaja seda tulevikus 
uurida.

Nimetatud uuring on eestikeelsena avaldatud kogumikus „Üle-
vaade haridussüsteemi välishindamisest 2016/2017. õppeaas-
tal“24.

3. Kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine
Järelevalve teostajatelt oodatakse objektiivset ja tõendatud hin-
nangut. Tegemist on spetsialistidega, kelle tegevus on suunatud 
pigem poliitikakujundajatele kui avalikkusele. See seletab, miks 
ainult vähesed avaldatud järelevalve tulemused (raportid) saa-
vad meediakajastust, mis on omakorda viinud arutluseni, kuidas 
nende mõju suurendada.

Pariisi töötoas analüüsiti nelja temaatilise aruande mõju ning 
jõuti järelduseni, et kõige mõjukamad aruanded on tihti need, 
mille taga on hea kommunikatsioonistrateegia ja meediakajastus.

Kokkuvõte 
Järelevalve pole ainuke koolide parendamise viis. Seetõttu on 
vajalik selgelt tuvastada järelevalve pakutav lisaväärtus võrreldes 
teiste institutsioonidega.

Järelevalveasutuste mõju sõltub sellest, kuidas suudetakse 
näidata oma töö kvaliteeti ja tõendada, kuidas selle tulemusena 
on juhitud parendustegevusi haridussüsteemis. Järelevalve roll 
ei piirdu ainult teostajate enda töö kvaliteediga. Järelevalve peab 
olema valitsusest selgemalt sõltumatu ja tagama, et töö põhineb 
tõendusmaterjalil. Tõendusmaterjal peab sisaldama järelevalves 
kogutud materjali, aga ka empiirilist tõestust õppimise, õpetamise 
ja õppijate saavutuste paranemise kohta järelevalve tulemusel. 

Pärast ühe aasta pikkust kollektiivset arutlust saab teha 
mõned järeldused:
• kuigi on väga raske välja tuua objektiivseid indikaatoreid, ei saa 

järelevalve mõju alahinnata. Koolijuhid, kohalikud omavalitsu-
sed ja poliitikakujundajad tunnustavad seda ja algatavad tihti 
järelevalve tulemuste põhjal muudatusi;

• järelevalve mõju tuleb paremini uurida ning mitmed Euroopas 
järelevalvet teostavad asutused töötavad välja ja katsetavad 
selle jaoks tööriistu: nende eesmärk on tagasiside paranda-
mine ja kvaliteeti tagavate protsesside loomine.

Kirjandus
Manes-Bonnisseau Chantal, The Impact of Inspection, http://www.sici-inspectorates.eu/getattachment/bcb9cce3-bd59-4ca7-b4ee-0e74d4136d13.
SICI veebileht, http://www.sici-inspectorates.eu/. 
„Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2016/2017. õppeaastal“, https://www.hm.ee/sites/default/files/ulevaade_haridussusteemi_valishinda-
misest_2016-2017_oa.pdf.

23  http://www.sici-inspectorates.eu/getattachment/504c4463-6578-44e9-87a5- 9db9e4453fe9.
24 https://www.hm.ee/sites/default/files/ulevaade_haridussusteemi_valishindamisest_2016-2017_oa.pdf.
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Ülevaade koolitus- ja tegevuslubadega seotud 
järelevalvest üldhariduses

Elen Ruus, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna peaekspert

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) viis 2018/2019. õppeaas-
tal üldhariduskoolides läbi 12 loapõhist järelevalvet. Tegevusloa-
põhine järelevalve toimus kümnes era- ning koolitusloapõhine 
kahes munitsipaalkoolis. 

Erakoolidele annab õppe läbiviimise õiguse tegevusluba ning 
munitsipaalkoolidele koolitusluba. Tegemist on aga sisult sarnase 
õigusega, seega käesolevas artiklis neid lube ei eristata. Järele-
valve toimub samadel alustel nii era- kui munitsipaalkoolides. 
Õigusaktidest tulenevad koolide tegevusele ka sarnased nõuded. 

Loapõhist järelevalvet teostatakse koolides, mis tegutsevad 
tähtajalise koolitus- või tegevusloa alusel ning on vastaval õppe-
aastal taotlemas uut, tavaliselt tähtajatut luba. Seega ei ole HTMil 
loapõhise järelevalve valimi koostamisel või vaadeldavate koolide 
arvu määratlemisel praktikas kaalutlusõigust – järelevalve toimub 
kõigis koolides, mis loa kehtivuse lõppemise tõttu või omal soovil 
on uut luba taotlemas. 

Esmakordsel taotlemisel väljastatakse kõigile koolidele alati 
tähtajaline luba kehtivusega kuni viis õppeaastat. Tähtajalise loa 
kehtivuse jooksul teostatakse järelevalvet kooli õppe- ja kasva-
tustegevuse üle. Praktikas vaadeldakse loapõhises järelevalves 
eelkõige, kas loa taotlemisel esitatu on tegelikkuses ellu raken-
dunud ning kas õppeasutus järgib oma tegevuses kõiki kehtivaid 
nõudeid. 

Järelevalve on õppeasutustele olulise tähtsusega, sest kui 
selles ettekirjutusi ei tehta või need on tähtaegselt täidetud, on 
haridus- ja teadusministril võimalik väljastada uus luba tähtajatult. 
Vastasel juhul sellist võimalust ei ole. 2018/2019. õppeaastal toi-
munud järelevalvetes tehti ettekirjutusi üheksale koolile, kolmele 
koolile järelevalves aga ühtegi ettekirjutust ei tehtud. Seejuures ei 
näita üksnes ettekirjutuste hulk midagi kooli tegevuse kvaliteedi 
kohta, sest see ei anna infot, milline oli puuduste sisu. Eeltoodud 
12 koolist taotles uut luba 11, kümnele neist väljastati tähtajatu 
luba õppe läbiviimiseks. See näitab, et need õppeasutused viisid 
oma tegevuse kooskõlla kõigi nõuetega. Mõned eespool toodud 
koolidest taotlesid lisaks ka õppe läbiviimise õigust kooliastmetel, 
milles neil varasemalt luba ei olnud, või kohaliku omavalitsuse 
üksuses, kus nad varem ei tegutsenud. Seetõttu väljastati neile 
lisaks ka tähtajalisi lube. 

Välishindamisosakond on tänulik kõigile järelevalvetes osa-
lenud koolidele hea koostöö ning konstruktiivse dialoogi eest. 
Järelevalve on kahepoolne protsess, kus kooli oluline roll on 
tutvustada enda tegevust ning olla avatud aruteludele. Õppeasu-
tused lõid järelevalvetes meeldiva, avatud ning asjaliku õhkkonna 
ja võimaldasid selles osaleda ka erinevatel huvirühmadel. 

Järelevalve protsessi tervikuna aitasid oluliselt arendada 
ettepanekud ning ideed koolijuhtidelt ja pidajatelt, kes olid val-
mis ministeeriumiga erinevate küsimuste tõlgendamise osas 
arutlema ning meile oma seisukohti avasid. Õppeaasta vältel 
toimus arvukalt arutelusid, mis aitasid olulisel määral kaasa uue 

praktika kujundamisele ning järelevalve koolide jaoks tõhusamaks 
muutmisele. 

Käesoleva artikli eesmärk on anda ülevaade 2018/2019. 
õppeaastal toimunud loapõhistest järelevalvetest, tuua välja, 
milliste nõuete täitmisel on esinenud mitmetimõistetavust ning 
anda selgitusi koolide tegevusele kohalduvate õigusaktide kohta.

Õppekorraldus
Järelevalves vaadeldakse kooli alati tervikuna, kuid põhirõhk on 
enamasti õppekorralduse kontrollimisel. Kõik teised vaadeldavad 
küsimused, näiteks kooli üldise toimimise põhialused ning planee-
rimise protsess, on samuti tihedalt õppetöö korraldusega seotud. 
Kõik 12 järelevalves osalenud kooli on omanäolised, kuid nende 
õppekorralduse vaatlemisel ilmnesid mõned allpool toodud ühised 
jooned, mida teisedki koolid oma tegevuses arvestada saavad. 

Õpingute alusdokument on koolis õppekava. Mitmes järele-
valves tunnustati koole, sest nad olid õppekava üldosas oma 
eripära põhjalikult välja toonud. Koolide õppekavadele annavad 
järelevalves hinnangu SA Innove eksperdid. Kahes hinnangus 
julgustati koole ka õppekava erinevates osades oma kooli eripära 
rohkem lahti kirjutama. Selgus, et eripära kirjeldati küll eraldiseis-
valt õppekava üldosas, kuid mitte nii palju ainekavades, mistõttu 
see viimastest piisavalt selgelt ei ilmnenud. Hinnangutes toodi 
välja, et kooli õppekava annab võimaluse näidata, mis just antud 
koolis toimub ja mida õpilased oskavad. Seega võiksid koolid roh-
kem tähelepanu pöörata oma eripära kajastamisele ainekavades. 

Järelevalvetes vaadeldi, kuidas toimub koolis õpilase arengu 
toetamine. Positiivne praktika on see, et mitmes koolis on välja 
töötatud õigusaktides nõutust põhjalikum õpilastega arenguvest-
luste korraldamise kord, ning arenguvestlused toimuvad tiheda-
malt kui õigusaktides minimaalselt nõutud üks kord õppeaastas. 
Need on ka eesmärgistatud ning arenguvestluse korraldamise 
süsteem on põhjalikult läbi mõeldud. Näiteks korraldatakse neljas 
koolis õpilastega õppeaastas kaks arenguvestlust ning ühes kolm. 
Lisaks tõid mitmed koolid välja, et peavad oluliseks arenguvest-
luste korraldamiseks õpetajatele erinevate toetavate materjalide 
koostamist. See aitab ühtlustada arenguvestluste toimumise 
praktikat koolis tervikuna ning muuta vestluste tulemused ajas 
võrreldavaks. 

Mitmed järelevalve valimis olnud koolid pakuvad õpilastele 
erinevaid valikuid huvialade ning lisaõppega tegelemiseks. Ilmnes, 
et mõnes erakoolis korraldatakse õpilaste jaoks huviringitunde, 
milles õpilasel on kohustus osaleda. See suurendas aga mõnel 
juhul oluliselt õpilase koormust, ületades õigusaktides lubatud 
suurimat nädalakoormust. Lapsevanema soovil õpilasele lisaõppe 
või huvialadega tegelemise pakkumine on koolidele lubatud ning 
mitmel juhul ka hea praktika, kuid seejuures tuleb arvestada, 
et selliste valikute tegemine peaks olema õpilasele ning tema 
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vanemale vabatahtlik ja vajadusel peab olema tagatud võimalus 
sellest loobuda. Lisaks peaksid sellised huviringitunnid olema 
õppekavas selgelt muust õppe- ja kasvatustööst eristatud. 

Kooli tegevuse põhialused
Eesti õppeasutustel on suur autonoomia: õigusaktides sätes-
tatakse pigem vaid minimaalsed nõuded ning täpsemad koolis 
kehtivad reeglid saab kehtestada pidaja või direktor ise vastavalt 
kooli vajadustele ning selle eripära arvestades. Järelevalvetes 
tutvuti, kuidas õppeasutustes oli täidetud õigust ning samas 
ka kohustust kehtestada organisatsiooni toimimiseks vajalikud 
alused ning võtta sellega vastutus kooli ülesannete täitmise eest. 
Selleks tutvuti dokumentidega, kus on kirjas õppeasutustes keh-
tivad kokkulepped ning selgitati vestlustes välja, mil viisil neid 
praktikas rakendatakse. Järelevalvetes vesteldi pidaja, juhtkonna, 
õpilasesinduse, õppenõukogu, tugispetsialistide ning hoolekogu 
või nõukogu esindajatega erinevatest koolielu puudutavatest 
küsimustest. 

Erakooli tegutsemise põhialused sätestatakse põhikirjas, 
munitsipaalkooli puhul aga põhimääruses. Praktilisemaid koolielu 
puudutavaid küsimusi reguleeritakse kodukorras ning vajadusel 
veel teistes dokumentides. Õigusaktides on kehtestatud nen-
dele dokumentidele kohalduvad miinimumnõuded, mis võivad 
tulenevalt õppeasutuse tegutsemisvormist olla mõneti erinevad. 
Järelevalvetes kontrolliti, kas eeltoodud miinimumnõuded on 
dokumentides õppeasutuse vajadustest lähtuvalt sätestatud, 
kas ja kuidas neid ning teisi eespool nimetatud dokumentides 
kehtestatud nõudeid praktikas rakendatakse. 

Näiteks tuvastati ühes järelevalves, et kooli põhikirjas ning 
õpilasesinduse põhimääruses sätestatud õpilasesinduse vali-
mise nõuded olid omavahel vastuolus. Sellised vastuolud võivad 
õppeasutuses keerulisi olukordi põhjustada, sest tekib küsimus, 
kummast regulatsioonist peavad koolipere liikmed lähtuma, et 
õiguspäraselt tegutseda. Ühest vastust sellele ei ole, sest kõik 
kooli kehtivad dokumendid on kooliperele täitmiseks kohustusli-
kud ning õigusaktides nende dokumentide hierarhiat määratletud 
ei ole. Seega ei saa a priori eeldada, et näiteks kooli põhikiri on 
suurema õigusjõuga kui õpilasesinduse põhimäärus. Eespool 
toodu näitab, et õppeasutuse tõhusaks toimimiseks peavad selles 
kehtivad reeglid olema süsteemsed ning läbimõeldud. 

Põhikiri ning -määrus on oma olemuselt olulised koolipere 
tegevust reguleerivad dokumendid, mis tagavad, et õppeasutuse 
tegevus oleks kõigile huvirühmadele läbipaistev, arusaadav ning 
mõistlikul viisil ette ennustatav. Näiteks nõutakse erakooliseadu-
ses, et põhikirjas oleks märgitud õpilase erakooli vastuvõtmise, 
väljaarvamise ja lõpetamise kord. Seega kui õpilasel või lap-
sevanemal tekib küsimusi, kuidas toimub vastavast erakoolist 
väljaarvamine, peaksid nad saama vajaliku teabe põhikirjast. 
Kui aga koolis tekib näiteks vaidlus õpilase vastuvõtmise kohta, 
lahendatakse see just põhikirja sätete alusel. Seepärast on oluline, 
et koolis kehtivad reeglid oleksid kõigile pooltele mitte üksnes 
piisavalt selged, vaid ka täpselt ning üheselt mõistetavalt doku-
mentides sätestatud. 

Õigusaktid annavad õppeasutusele vajaliku paindlikkuse 
kehtestada just enda eripärast tulenevad reeglid. Igal pidajal on 
võimalik oma õppeasutuse eripärast lähtuvalt selle tegutsemise 
põhialused sätestada just sellisena nagu vaja. Ainus piirang on, 

et õigusaktidega ei tohi vastuollu minna. 
Oluline on ka see, et kehtivad kokkulepped ja reeglid oleksid 

ajakohased. Näiteks soovitati ühes järelevalves pidajal põhikirjas 
täpsemalt määratleda kooli struktuur, et tagada kõigile pooltele 
õigusselgus. Kuna kool oli kiiresti arenenud, ei olnud kõiki uusi 
struktuure veel dokumentides kirjeldatud. Õiendis selgitati, et ka 
muutuste perioodil on vajalik sätestada, kuidas kooli juhtimine 
toimub. 

Lisaks põhikirjale ning -määrusele on igapäevast koolielu regu-
leeriv oluline dokument kodukord. Üks kodukorra kohustuslik säte, 
millega esines probleeme, on õpilaste ja koolitöötajate vaimset 
või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile 
reageerimise, juhtumitest teavitamise, juhtumite lahendamise 
kord. See eeldab, et kool sätestab kodukorras näiteks, kuidas 
ennetatakse kiusamisjuhtumeid ning kuidas nende esinemisel 
tegutsetakse. Selliste kokkulepete kodukorras sätestamine tagab, 
et kõik koolipere liikmed teavad, kuidas mingis olukorras reageeri-
takse ning kellel millised kohustused ja õigused on. Tihti tekivad 
vaimset või füüsilist turvalisust ohustavad olukorrad ootamatult 
ning vajavad kiiret sekkumist. Seetõttu on oluline, et õppeasutuses 
oleksid selged kokkulepped sellistel juhtudel käitumiseks ning et 
kogu koolipere oleks nendest teadlik. 

Planeerimine
Järelevalvetes vaadeldi, kuidas toimub õppeasutustes pla-
neerimise protsess. Koolidel on kohustus teha sisehindamist. 
Sisehindamise eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad 
tingimused ja kooli järjepidev areng. Selle käigus selgitatakse 
välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt 
koostatakse arengukava.

Vaadeldud koolides korraldati sisehindamist, kuid mitmes 
järelevalves jõuti järeldusele, et kooli sisehindamise aruande ning 
arengukava vahel puudub seos. Näiteks selgitas ühes järelevalves 
pidaja esindaja, et ei soovinud kooli sisehindamise aruandega 
tutvuda. Samas järelevalves ilmnes ka, et kooli sisehindamise 
aruande ning arengukava vahel puudus seos, mis on loomulik, 
arvestades et sisehindamise aruande koostamise eest vastutab 
tavaliselt kooli juhtkond, kuid arengukava kinnitamise eest pidaja. 
Sellises olukorras tekib küsimus, miks koolis üldse sisehindamist 
tehakse. Sisehindamise eesmärk peaks olema kooli tugevuste 
ning parendusvaldkondade tuvastamine, et leida tõenduspõhi-
selt ning andmetele tuginedes valdkonnad, millega järgmisel 
arengukava perioodil tegeleda tuleks. Loomulikult on võimalik, et 
arengukavas seatakse lisaks ka muid eesmärke, mis tulenevad 
näiteks pidaja arengukavast või riiklikest dokumentidest. 

Huvirühmade kaasamine
Järelevalvetes vaadeldi, kuidas on koolid kaasanud oluliste 
otsuste tegemisel huvigruppe. Õppeasutused on kohustatud 
huvirühmadelt arvamust küsima alusdokumentide, näiteks põhi-
määruse või põhikirja, õppekava, arengukava jne, kehtestami-
sel ja muutmisel. Tavaliselt eeldavad õigusaktid õppenõukogu, 
õpilasesinduse ning hoolekogu arvamuse küsimist. See tagab 
demokraatliku otsustusprotsessi. Loomulikult võivad õppeasu-
tused kaasata ka muid huvigruppe ning küsida nende arvamust 
veel muude otsuste kohta. 
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Ilmnes, et huvirühmad ei olnud mitmel juhul kaasatud õppe-
kava, põhikirja ja kodukorra loomisesse. Kooli õppekava on õpin-
gute alusdokument, milles eelkõige tuuakse välja kooli eripärast 
tulenevad valikud riiklike õppekavade raames. Kodukorra ning 
põhikirjaga reguleeritakse aga kooli kui organisatsiooni toimimise 
põhialuseid ning kajastatakse selles kehtivaid kokkuleppeid. Need 
on omakorda aluseks õppe- ja kasvatustöö tõrgeteta toimumisele. 
Seega on tegemist oluliste koolielu puudutavate otsustega, mille 
kohta huvirühmadel võib olla ettepanekuid. 

Ühest küljest saab eeldada, et kooli juhtkond ning pidaja on 
kvalifitseeritud ning igati pädevad, et teha kõik vajalikud otsused 
ise, kuid samas puudutab koolis toimuv mitmeid huvigruppe, kes 
moodustavad suure osa kooliperest: õpilased, lapsevanemad, 
õpetajad ja teised. Huvirühmade kaasamine ei tähenda kooli 
pidaja või juhtkonna pädevuse piiramist. Selle eesmärk on saada 
kogu vajalik info parima otsuse tegemiseks, andes võimaluse teh-
tavates otsustes kaasa rääkida nendel, keda otsused puudutavad. 

Huvirühmade arvamused ja soovid võivad olla väga erinevad 
ning on loomulik, et erinevad huvirühmad soovivad erinevaid asju. 
Kaasamine eeldab eelkõige huvirühmadele kõigi asjaolude tut-
vustamist ning nende arvamuse väljaselgitamist. See ei tähenda 
aga, et otsuse tegemiseks pädev isik peab kõigi arvamustega 
arvestama. Tavaliselt ei ole see ka võimalik, sest erinevate 
huvirühmade arvamused võivad olla omavahel vastuolus. Sellisel 
juhul on koolijuhi või pidaja roll neid tasakaalustada ning kõigile 
pooltele arusaadavalt selgitada, miks õppeasutuses vastavad 
otsused tehti.

Huvirühmade kaasamise olulisust on välja toodud ka Euroopa 
Liidu tasandil, näiteks tegeles selle küsimusega 2018/2019. õppe-
aastal Euroopa Komisjoni HK2020 koolide töörühm. Töörühmal 
valmis huvirühmade kaasamise olulisusest ka raport,25 kus 
rõhutatakse, et huvirühmade kaasamine on vajalik, et tagada 
kõigile lastele kvaliteetne haridus ning nende heaolu. Lisaks loob 
kaasamine poolte vahel usalduse ning suurendab omanikutunnet 
tehtud otsuste suhtes. 

Mitmel juhul ei olnud järelevalve valimis olnud õppeasutused 
küsinud otsuste tegemisel arvamust õpilasesinduselt. Selgus, 
et õpilasesinduse põhiline funktsioon on ürituste korraldamine, 
mitte koolielu sisuliste otsuste tegemisel kaasarääkimine. Seda 
selgitasid õppeasutuste esindajad asjaoluga, et dokumendid on 
õpilasesinduse jaoks keerulised ning kohati spetsiifilised. Õpi-
lastelt arvamuse küsimine ei eelda aga tegelikult, et nad vastava 
dokumendi tervikuna iseseisvalt läbi loeksid. Neile olukorra ning 
vajalike otsuste tutvustamiseks on mitmeid meetodeid, näiteks 
saab õpilasesinduse juhendaja teatud õpilasi eriti lähedalt puu-
dutavaid teemasid nende arengutaset arvestades sobivas vormis 
tutvustada ning selle põhjal tekkinud temaatilist arutelu juhtides 
nende arvamuse välja selgitada. Õpilased võivad vajada selliste 
seisukohtade kujundamisel kooli tuge ning selle pakkumine on 
osa õppe- ja kasvatustööst. Selline tegevus toetab ka õppekava 
täitmist, näiteks sotsiaalse ja kodanikupädevuse omandamist. 

Kokkuvõttes võiksid koolid kaaluda oma organisatsiooni kaa-
samise hea tava kokkuleppimist, et nii otsustajad kui ka huvirüh-
mad teaksid, millal on kellelgi õigus või kohustus otsustusprot-
sessides kaasa rääkida. Kaasamisel ei ole oluline roll üksnes kooli 
juhtkonnal või pidajal, vaid ka kaasatud huvirühmal, kes peab 
samuti protsessi pühendama aega ning energiat. Selleks peab 
tal olema motivatsioon ning selge teadmine, et tema arvamus on 
oluline ja sellega arvestatakse otsuste langetamisel. 

Kokkuvõte

• Haridus- ja Teadusministeerium teostas 2018/2019. õppeaas-
tal üldhariduskoolides 12 loapõhist järelevalvet.

• Ilmnes, et mitmed koolid olid õppekava üldosas oma eripära 
põhjalikult välja toonud, kuid ainekavadest see piisavalt selgelt 
ei ilmnenud. 

• Mitmes koolis on välja töötatud õigusaktides nõutust põh-
jalikum õpilastega arenguvestluste korraldamise kord ning 
arenguvestlused toimuvad tihedamalt kui õigusaktides mini-
maalselt nõutud üks kord õppeaastas. 

• Koolidel olid kehtivad põhikirjad, milles olid sätestatud õppe-
asutuse tegutsemise põhialused. 

• Õppeasutustel olid kehtivad kodukorrad. Üks kodukorra kohus-
tuslik säte, millega esines probleeme, oli õpilaste ja koolitöö-
tajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 
ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, 
juhtumite lahendamise kord.

• Järelevalvetes vaadeldi, kuidas toimub õppeasutustes planee-
rimise protsess. Vaadeldud koolides tehti sisehindamist, kuid 
mitmes järelevalves jõuti järeldusele, et kooli sisehindamise 
aruande ning arengukava vahel puudub seos.

• Huvirühmad ei olnud mitmel juhul kaasatud õppekava, põhi-
kirja ja kodukorra koostamisse.

Soovitused

• Tuua ainekavades kooli eripära täpsemalt välja. 

• Vaadata üle arenguvestluste korraldamise regulatsioon ning 
veenduda, et see toetab õpilase arengut parimal viisil. 

• Veenduda, et koolis kehtivad regulatsioonid moodustavad 
tervikliku süsteemi ega sisalda vastuolusid. 

• Vaadata koos huvirühmadega üle kodukorras sisalduv õpilaste 
ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate 
olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest tea-
vitamise, juhtumite lahendamise kord ning veenduda, et see 
vastab õppeasutuse vajadustele. 

• Tuvastada sisehindamisel kooli tugevused ning parendusvald-
konnad tõenduspõhiselt ning andmetele tuginedes, kasutada 
neid arengukava sisendina. 

• Kaasata oluliste otsuste tegemisse huvigruppe. 

25 https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/news/May%202019%20-%20Quality%20assurance%20stakeholders%20interim%20report.pdf.
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Ülevaade temaatilisest ja teenistuslikust järelevalvest 
üldhariduses

Elen Ruus, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna peaekspert

2018/2019. õppeaastal viis Haridus- ja Teadusministeerium 
(HTM) temaatilist järelevalvet läbi kolmel ning teenistuslikku kahel 
korral. Käesolevas artiklis käsitletakse järelevalveid koos, sest 
sisuliselt vaadeldi neis samu küsimusi. Temaatilist järelevalvet 
tehti ühes munitsipaalkoolis ning kahes koolieelses lasteasutu-
ses, teenistuslikku  kahes HTMi hallatavas koolis. 

Temaatilise järelevalve prioriteet oli 2018/2019. õppeaastal 
sisehindamine. Sama prioriteet oli ka sellele eelnenud õppe-
aastal. Mõlemas teenistuslikus järelevalves keskenduti samuti 
sisehindamise teemale, kuid HTM kui pidaja vaatles nende koolide 
tegevust veidi laiemalt. Temaatilise järelevalve eesmärk oli saada 
ülevaade, milline on õppeasutuste sisehindamissüsteem ning kas 
sisehindamine on õppeasutustes pidev protsess, mille eesmärk 
on tagada laste ja õpilaste arengut toetavad tingimused ning 
õppeasutuse järjepidev areng. Vaadeldi ka, mil viisil on õppe-
asutustes välja selgitatud tugevused ning parendusvaldkonnad, 
kuidas analüüsitakse sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja 
juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Samuti vaadeldi, 
mil viisil on sisehindamise tulemused kajastatud õppeasutuse 
kehtivas arengukavas. 

Järelevalvetes vesteldi õppeasutuse pidaja, juhtkonna, peda-
googide, hoolekogu ning koolides ka õpilaste esindajatega. 
Võimalust järelevalve teostajaga vestlema tulla pakuti kõigile 
lapsevanematele. Lisaks vaadeldi dokumente ning Eesti hariduse 
infosüsteemi kantud andmeid. 

Käesoleva kokkuvõtte eesmärk on analüüsida järelevalve tule-
musi ning tuua selle põhjal välja soovitused, mida õppeasutused 
saaksid sisehindamissüsteemi luues või täiendades arvestada. 

Sisehindamissüsteem 
Järelevalvetes vaadeldi, kuidas on õppeasutused oma sise-
hindamisprotsessi planeerinud ning millised reeglid sellele 
kehtestanud. Need peaksid kajastuma sisehindamise korras. 
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 242 lõike 2 ning põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse § 78 lõike 3 kohaselt peab õppeasutusel 
olema sisehindamise kord. Korra sisu kohta õigusaktid nõudeid 
ei sätesta, mis tähendab, et iga õppeasutus saab luua just enda 
vajadustele vastava sisehindamissüsteemi. 

Neljas järelevalve valimisse kuulunud õppeasutuses vajas 
sisehindamise kord uuendamist. Kahel juhul kehtis õppeasutuses 
sisehindamise kord aastast 2011, ühel juhul aastast 2013 ning 
ühel aastast 2010. See näitab, et õppeasutuste sisehindamissüs-
teemid on samal kujul kehtinud juba ligi kümnendi. Ühest küljest 

on oluline töötavaid süsteeme väärtustada, kuid samas on selle 
aja jooksul muutunud nii õigusaktid kui ka praktika. Näiteks tehti 
ühe kooli järelevalves järeldus, et sisehindamise kord ei toeta 
sisehindamise kui pideva protsessi korraldamist ega loo selget 
ülevaadet, kuidas toimub iga-aastane sisehindamine. Samuti 
ilmnes, et mitme õppeasutuse sisehindamise korrad sisaldasid 
nõudeid kehtetutest õigusaktidest. 

Eespool toodust tulenevalt võiksid õppeasutused oma sisehin-
damise protsessi regulaarselt analüüsida ning vajadusel ajakohas-
tada, kaasates ka huvigruppe. Selle käigus peaks uuendama ka 
sisehindamise korda, mille eesmärk on õppeasutuses valdkonnas 
kehtivaid kokkuleppeid kajastada. Sisehindamise eesmärk peaks 
olema tagada laste arengut toetavad tingimused ja õppeasutuse 
järjepidev areng, mille jaoks selgitatakse välja õppeasutuse tuge-
vused ning parendusvaldkonnad. Selleks, et protsess toimiks, on 
vaja tõhusat planeerimist ning töötavaid süsteeme. 

Sisehindamise protsess
Neljas järelevalves leiti, et õppeasutuses toimub sisehindamine 
üldjoontes kehtiva sisehindamise korra alusel, ühe kooli kohta 
tehti järeldus, et seal ei ole sisehindamist planeeritud sisehinda-
mise korrast lähtudes. Eelmisel, 2017/2018. õppeaastal koolides 
toimunud temaatilise järelevalve kokkuvõttes26 järeldati, et suure-
mas osas valimisse sattunud õppeasutustes sisehindamise korda 
ei järgitud. Seega, vaatamata sellele, et 2018/2019. õppeaasta 
järelevalve valimis olnud õppeasutuste sisehindamise korrad on 
mõneti vananenud ning vajavad uuendamist, toimub üldjoontes 
sisehindamine siiski nende alusel. See näitab, et personal on 
kursis õppeasutuses kehtivate süsteemide ning kokkulepetega 
ning neid ka järgitakse. 

2017/2018. õppeaastal koolides toimunud temaatilise järe-
levalve kokkuvõttes soovitati, et kui kool vajab lisaks üldisemale 
ning pikemaajalisemate eesmärkide täitmisele suunatud sisehin-
damise korrale konkreetsemat sisehindamise tegevus- või ajakava 
kas kogu sisehindamise perioodiks või näiteks õppeaastaks, võiks 
selle eraldi kehtestada. 2018/2019. õppeaasta järelevalve valimis 
olnud õppeasutustes oli mõnel juhul lisaks sisehindamise korrale 
kinnitatud ka iga-aastased sisehindamise kavad. Sisehindamise 
täpsema plaani loomine on hea praktika, sest aitab meeskonnal 
mõista, milline on nende roll protsessis, millised on eesmärgid 
ning ajakava. Näiteks kehtestati kahes õppeasutuses täpsema 
kavaga ka konkreetsed valdkonnad, millele vastaval õppeaas-
tal sisehindamisel keskendutakse. See annab sisehindamise 

26 Ruus, E. (2018). Ülevaade temaatilisest järelevalvest üldhariduskoolides. Kogumikus „Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2017/2018. 
õppeaastal“, lk 14-17. Toimetanud H. Voolaid. Haridus- ja Teadusministeeriumi väljaanne.
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protsessile täpsema fookuse. Samas tuleb selliste prioriteetide 
seadmisel veenduda, et mõni õppeasutuse jaoks oluline valdkond 
tähelepanuta ei jääks, sest sisehindamisel on oluline vaadelda 
õppeasutust ka tervikuna. 

Kõikides järelevalve valimis olnud õppeasutustes koostatakse 
sisehindamise tulemuste kajastamiseks aruandeid ning mitmes 
ka iga-aastaseid vahearuandeid, kus tuuakse välja õppeasutuse 
tugevused ning parendusvaldkonnad. Mitmel juhul selgus aga, et 
sisehindamise aruandes välja toodud tugevused ning parendus-
valdkonnad ei seostu aruandes kajastatud andmete ning kirjel-
dustega. Seetõttu ei ilmnenud sisehindamise aruannetest, millele 
tuginedes õppeasutuse tugevused ning parendusvaldkonnad leiti. 

Õppeasutused kasutasid sisehindamisel andmete kogumiseks 
erinevaid meetodeid. Eelkõige näiteks rahuloluküsitlusi, arengu-
vestlusi, tundide vaatlust. Nende tulemusel saadakse õppeasu-
tuse kohta palju olulisi andmeid. Selgus aga, et leitud andmeid 
ei olnud mitmel juhul analüüsitud ning nende põhjal ei tehtud 
järeldusi, mistõttu aruandes välja toodud tugevused ning paren-
dusvaldkonnad ei seostunud leitud andmetega. Üksnes näiteks 
numbrilised andmed ilma analüüsi ning õppeasutuse konteksti 
välja toomata ei anna infot õppeasutuse tegeliku tegevuse kohta. 

Sisehindamisel tuleks leida õppeasutuse tugevused ning 
parendusvaldkonnad võimalikult objektiivselt ning tõenduspõ-
hiselt, erinevatele andmetele tuginedes. Õppeasutuses on alati 
erinevaid huvigruppe, kelle soovid võivad olla isegi vastandlikud. 
Seetõttu ei saa sisehindamisel leitud õppeasutuse tugevused ja 
parendusvaldkonnad põhineda vaid ühe huvirühma subjektiivsel 
arvamusel. See võib viia olukorrani, kus vastav huvirühm ei ole 
tähelepanu pööranud mõnele õppeasutuse tegevuses olulisele 
valdkonnale, mis jääb järgneval arenguperioodil seetõttu tähe-
lepanuta. 

Arengukava
Kõigis vaadeldud õppeasutustes oli kehtiv arengukava. Ühes koo-
lis kehtis pikendatud arengukava, mis oli kehtestatud arengukava 
kinnitamisele kohalduvaid nõudeid järgides. 

Üldjoontes olid sisehindamisel leitud tugevused ning paren-
dusvaldkonnad sisendiks õppeasutuse arengukava koostamisel. 
Ühes õppeasutuses selline seos aga puudus ja sisehindamise 
tulemusi arengukava koostamisel arvestatud ei olnud. Õppeasu-
tuse juht põhjendas seda sellega, et kooli olukord oli võrreldes 
sisehindamise aruande koostamise ajaga muutunud. 

Seega oli õppeasutustes teadvustatud, et sisehindamise ees-
märk on selgitada välja õppeasutuse tugevused ning parendus-
valdkonnad, mis on omakorda sisend arengukava koostamisel.

Huvirühmade kaasamine
Kahe kooli järelevalves ilmnesid teatud probleemid huvirühmade 
kaasamisega sisehindamise protsessi. Näiteks oli hoolekogu 
jäetud kaasamata sisehindamise korra loomisesse. Koolieelsete 
lasteasutuste hoolekogud kinnitasid järelevalves, et neid oli sise-
hindamise protsessi kaasatud. 

Huvirühmade kaasamine sisehindamisel on oluline, sest nad 
saavad õppeasutuse juhtkonna tähelepanu juhtida küsimustele, 
mis on just nende jaoks olulised. Soovitame õppeasutustel anda 
huvirühmadele võimalus osaleda sisehindamise ning arengukava 
koostamise protsessis. See tagab juhtkonnale laiema ülevaate 
erinevatest küsimustest, mis on õppeasutuse töös olulised. 

Kokkuvõte

• 2018/2019. õppeaastal viis Haridus- ja Teadusministeerium 
temaatilist järelevalvet läbi kolmel ning teenistuslikku  kahel 
korral. 

• Temaatilise järelevalve prioriteet 2018/2019. õppeaastal 
oli sisehindamine. Teenistuslikes järelevalvetes keskenduti 
samale teemale. 

• Kõigis järelevalves osalenud õppeasutustes toimus sisehin-
damine. 

• Selgus, et mitme õppeasutuse sisehindamise kord oli vanane-
nud ning vajab ülevaatamist, et see oleks kooskõlas nii õppe-
asutuse tegelike vajaduste kui õigusaktide muudatustega. 

• Enamikus järelevalvetes leiti, et õppeasutuses toimub sisehin-
damine üldjoontes kehtiva sisehindamise korra alusel. 

• Kõikides järelevalve valimis olnud õppeasutustes koostatakse 
sisehindamise tulemuste kajastamiseks aruandeid ning mit-
mes ka iga-aastaseid vahearuandeid. 

• Sisehindamise aruannetes välja toodud õppeasutuse tuge-
vused ning parendusvaldkonnad ei põhinenud mitmel juhul 
objektiivsetel andmetel, vaid olid hinnangulised. 

• Kõigis vaadeldud õppeasutustes oli kehtiv arengukava. 

Soovitused 

• Vaadata koos huvirühmadega üle sisehindamise kord ja veen-
duda, et see vastab õppeasutuse tegelikele vajadustele ning 
on ajakohane.

• Leida sisehindamisel õppeasutuse tugevused ning parendus-
valdkonnad, kasutades tõenduspõhiseid meetodeid ning võtta 
protsessi aluseks sisehindamisel kogutud andmete analüüs.

• Tagada, et sisehindamise aruandes kajastuks ka sisehindami-
sel leitud tugevuste ja parendusvaldkondade aluseks olevad 
andmed ning nende analüüs.

• Kaasata sisehindamise protsessi kõik huvirühmad – õppe-
asutuse personal, hoolekogu, pidaja – ning toetada neid 
protsessis osalemisel. 
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Ülevaade järelevalvest kutseõppeasutustes
Hille Voolaid, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja

Seisuga 01.09.2018 oli Eestis 32 kutseõppeasutust, neist oman-
divormi järgi 26 riigi-, kaks munitsipaal- ning neli erakutseõppe-
asutust. 

Avalduste ja pöördumiste lahendamine
Õppeaasta jooksul välishindamisosakonnas lahendatud kaebused 
olid seotud seitsme kutseõppeasutuse tegevusega. Võrreldes 
eelmiste õppeaastatega oli pöördumiste hulk väiksem. Munitsi-
paalkutseõppeasutuste tegevuse kohta ei olnud ühtegi kaebust. 
Nii nagu ka eelnevatel aastatel, tuli kõige rohkem pöördumisi 
lahendada seoses personalitööga, aga oli ka pöördumisi, mis 
puudutasid õppetöö ja praktika korraldust. Mitmel juhul esitati 
taotlus teenistusliku järelevalve algatamiseks. 

Ettepanekud teenistusliku järelevalve 
korraldamiseks
Taotlus teenistusliku järelevalve algatamiseks esitati Haridus- ja 
Teadusministeeriumile (HTM) viiel korral, põhjuseks rahulolema-
tus õppeasutuse juhtimisega. Ministeerium kaalus kõigi juhtumite 
puhul asjaolusid ning rakendas haldusmenetluse seaduse §-st 
6 tulenevat uurimispõhimõtet, küsis täiendavaid selgitusi kooli 
direktorilt ja analüüsis esitatud dokumente. Kõikidel juhtudel 
otsustati teenistuslikku järelevalvet mitte algatada, kuna HTMil 
on kaalutlusõigus järelevalve algatamise otsustamiseks. 

Riigikohus on korduvalt rõhutanud, et isikul puudub subjek-
tiivne õigus nõuda järelevalvemenetluse algatamist. Riigikohtu 
22.10.2014 lahendis nr 3-3-1-42-14 on öeldud: „Kolleegium on 
varem (vt nt 13.10.2010 otsust asjas nr 3-3-1-44-10, p 15 ning 
23.10.2013 määrust asjas nr 3-3-1-29-13, p 17) öelnud järgmist: 
„Isikul puudub subjektiivne õigus nõuda järelevalvemenetluse 
algatamist või konkreetse meetme rakendamist kolmanda isiku 
suhtes, kui pädevus- ja volitusnorm näevad järelevalveorganile 
ette kaalutlusõiguse nii järelevalvemenetluse algatamiseks kui 
ka järelevalvemeetme rakendamiseks.““ 

Kuna pädevus- ja volitusnorm näevad haridus- ja teadusminist-
rile ette kaalutlusõiguse nii järelevalvemenetluse algatamiseks kui 
ka järelevalvemeetme rakendamiseks, ei ole ministril kohustust 
algatada järelevalvet, kui asjaolude kaalumisel ei osutu järelevalve 
algatamine vajalikuks. 

Isik, kes soovib järelevalve algatamist, peab näitama, mil viisil 
kaitseb järelevalvet sätestav õigusnorm tema õigushüve. Kui 
õigushüve, mida pöörduja hinnangul on rikutud, saab kaitsta 
oluliselt efektiivsemalt, on ministeeriumil õigus uurida juhtumi 
asjaolusid ka järelevalvemenetlust algatamata. Kõnealustel juh-
tudel ei leitud pärast juhtumi asjaolude uurimist ning analüüsi-
mist selliseid koolipoolseid rikkumisi, mille lahendamiseks oleks 

efektiivseim meede järelevalve. Ministeerium küsib kaebuste 
ja pöördumiste lahendamisel alati kõigi poolte selgitusi ning 
kujundab seisukoha, lähtudes esitatud dokumentidest ja vestluste 
tulemustest. 

Kooli juhtimine
Juhtimise osas heideti põhiliselt ette puudusi õppeasutuse 
töökorralduses, mis osaliselt on seotud ka personalitööga, nt 
personali teavitamine õppeasutuses toimuvatest struktuurimuu-
datustest, õppetöö ja praktika korraldus. 

Personalitöö korraldus
Personalitööga seonduvalt vaidlustati mitmel juhul töölt vabas-
tamist. Töölepinguliste suhete lahendamiseks puudub aga 
ministeeriumil pädevus. Alates 01.01.2018 kehtib töövaidluse 
lahendamise seadus, mille alusel lahendatakse töövaidlusasju 
töövaidluskomisjonis27. Seega on oluline, et lahkhelide puhul pöör-
dutaks varakult töövaidluskomisjoni poole. Töövaidluskomisjoni 
poole pöördudes on võimalus valida kolme menetluse liigi vahel.

1. Nn tavamenetlus, mis tähendab, et pärast avalduse menet-
lusse võtmist edastatakse see vastaspoolele ning määratakse 
asja arutamiseks komisjoni istungi aeg. Istungil vaatab asja läbi 
kolmeliikmeline komisjon vaidlevate poolte juuresolekul. 

2. Rahaliste nõuete kirjalik menetlus, st töövaidluskomisjoni 
juhataja võib ainuisikuliselt omal algatusel menetleda rahalise 
nõude avaldust kirjalikus menetluses, kui nõuete kogusumma ei 
ületa 6400 eurot. 

3. Lepitusmenetlus. See on mõlema vaidlusse sattunud poole 
soovil (vaba tahte alusel) toimuv tegevus, mille käigus erapoo-
letu isik ehk töövaidluskomisjoni juhataja lepitaja rollis toetab 
lepitusosaliste suhtlust, et aidata neil leida vaidlusküsimusele 
lahendus ehk jõuda lepituskokkuleppeni. 

Lepitusmenetlusse asumine on kindlasti kasulik, kui vaidlus 
on tekkinud töösuhte ajal ehk tööleping ei ole veel lõppenud 
ning ka juhtudel, kui tekkinud konfliktil on tugev emotsionaalne 
külg, mis tähendab, et seadusest tulenevaid nõudeid sisuliselt ei 
ole, kuid vastastikune solvumine on suur. Kindlasti on see hea 
lahendus ka pärast töösuhte lõppu, et saavutada mõlemat poolt 
rahuldav tulemus.

Õppekorraldus
Õppekorraldusega seotud pöördumised puudutasid kutseeksa-
mite sooritamist, haridusliku erivajadusega õpilaste toetamist, 
praktikakorraldust, isikuandmete kaitset. Isikuandmete kaitse 
seaduse täitmise üle teostab järelevalvet Andmekaitse Inspekt-

27  https://www.ti.ee/est/toosuhted-toovaidlus/toovaidluste-lahendamine/toovaidluste-lahendamine/. 
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sioon. Viimasel juhul oli tegemist olukorraga, kus kool avaldas 
Facebookis video õpilaste tunnustamisüritusest. Andmekaitse 
Inspektsioon alustas õppeasutuse tegevuse üle järelevalveme-
netlust. 

Inspektsioon selgitas, et igasuguseks isikuandmete töötlemi-
seks on vajalik isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artiklist 6 
tulenev alus. Antud juhul sai lõpetajate andmete avalikustamiseks 
olla vaid isiku nõusolek. Nõusoleku olemasolu tõendamise kohus-
tus on vaidluse korral töötlejal (õppeasutusel). 

Töötlejale tehti soovitus isikuandmete töötlemise ajakohasta-
miseks ja isikuandmete kaitse üldmäärusega kooskõlla viimise 
käigus täpselt määratleda, milliseid isikuandmeid töödeldakse 
koolis isiku nõusolekul, milliseid lepingu täitmiseks, milliseid sea-
duse alusel, milliseid avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks 
või mõnel muul IKÜMi artiklis 6 sätestatud seaduslikul alusel. 
Samuti soovitati teha vastavalt analüüsi tulemustele muudatused 
ka isikuandmete töötlemist käsitlevates dokumentides, sh sise-
veebis õpilaste täidetavas isikuandmete töötlemise kinnituses.

Inspektsioon selgitas, et töötleja ei saa küsida isiku nõusolekut 
andmete töötlemiseks, kui töötlejal on selleks õigus tulenevalt 
seadusest, kuna see on isikut eksitav ja isikul ei ole selles osas 
tegelikult võimalust otsustada, kas ta andmeid töödeldakse või 
mitte. Nõusolekut saab küsida ainult nende andmete töötlemi-
seks, mida töötleja soovib töödelda lisaks seadusest tulenevatele 
kohustustele, nt isiku pildi ja nime avalikustamine kooli kodulehel 
või kui kontaktandmeid kasutatakse muuks kui õppetöö korralda-
miseks (nt saadetakse reklaampakkumisi28). 

Üldmäärusega kohustatakse kõiki töötlejaid avalikustama oma 
andmekaitsetingimusi. Seega andmekaitsetingimused (vahel ka 
privaatsuseeskiri) on väljapoole avaldatav info, mis peaks olema 
töötleja võrgulehel. Teave, mida tingimused sisaldama peaks, on 
kättesaadav Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel29. Samuti saab 
lisainfot isikuandmete töötlemise üldjuhendist. 

Pärast üldmääruse jõustumist ei ole kohustuslik töötlejal deli-
kaatsete isikuandmete töötlemist registreerida või määrata selle 
eest vastutavat isikut, kellel oli kohustus teha andmetöötlusre-
gister. Üldmäärusega kohustatakse hoopis kõiki andmetöötlejaid, 
kellel on vähemalt üks töötaja ja/või vähemalt üks füüsilisest 
isikust klient, koostama isikuandmete töötlemise ülevaadet30. 
Töötlemise ülevaade on asutusesisene dokument, millest kõik 
töötajad saavad lähtuda. Seega seda dokumenti avalikustama ei 
pea, aga teabenõude korras peaks selle väljastama, kui sellele ei 
ole kehtestatud ühtegi juurdepääsupiirangu alust. Töötlemise üle-
vaate koostamisel saab kasutada inspektsiooni näidismaterjale31.

Andmekaitse Inspektsioonil on õigus teha ettekirjutus (koos 
igakordse sunniraha määramisega kuni rikkumise kõrvaldami-
seni) isikuandmete töötlemise lõpetamiseks, kui selleks puudub 
õiguslik alus. 

Seired
Tulenevalt HTMi siseauditiosakonna auditi „Töökohapõhise õppe 
arendus ja rahastamine“ aruandest, selle tulemustest lähtuvast 
tegevuskavast ning kutsehariduse osakonna ettepanekutest kor-
raldas välishindamisosakond kutseõppeasutustes 2019. aastal 
kolm seiret: 
1. õppekorralduseeskirjade õiguspärasuse ja asjakohasuse 

kohta; 
2. õpilaste vastuvõtu korra õiguspärasuse ja asjakohasuse kohta; 
3. sisekorraeeskirjas kehtestatud mõjutusmeetmete õiguspära-

suse ja asjakohasuse kohta. 

Seirete eesmärk oli saada kindlustunne, et kutseõppeasutustes 
on tagatud kutseõppe kättesaadavus ja sellele võrdsetel alustel 
juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning õppe 
kvaliteet ja tulemuslikkus.

Valimis oli kahes seires kaheksa, ühes üheksa õppeasutust. 
Valimi moodustamisel arvestati, et hõlmatud oleks nii era-, munit-
sipaal- kui riigiõppeasutused. Lisaks oli arvestatud, et valimis 
oleks õppeasutused, mille tegevuse kohta on aastate lõikes olnud 
kõige rohkem pöördumisi. 

Seire tulemusena kaardistati olemasolev praktika, tulemuste 
kohta valmis analüüs ning õppeasutused said ka otsese taga-
siside. Koostatud analüüsi alusel saavad ka ülejäänud õppe-
asutused vaadata üle oma dokumentatsiooni ja vajadusel seda 
täiendada, täpsustada, muuta. 

Korruptsioonivastane ennetustöö
Riigikontrolli auditi „Haridus- ja Teadusministeeriumi raamatupi-
damine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal“ raames kontrolliti 
seotud osapooltega 2016. aastal tehtud tehinguid, kuna nendes 
võib esineda huvide konflikt, mis omakorda võib viia korruptsioo-
nini ja korruptsioonivastase seaduse (KVS) rikkumiseni. 

2017. aasta aprillis korraldas Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike 
rakendusuuringute keskus RAKE uuringu „Hariduse valdkonna 
korruptsiooniriskid ja pettused“32, milles on toodud välja ka loetelu 
korruptsiooniohtlikest olukordadest õppeasutustes. 

Riigikontrolli tähelepanekutest ja ettepanekutest ning uurin-
gutulemustest lähtudes koostati riigiõppeasutuste juhtidele 
juhised, et korruptsiooni ennetada. Juhis on kättesaadav HTMi 
veebilehel33.

2019. aastal koostati juhendmaterjal „Juhised korruptsiooni 
ennetamiseks õppeasutustes“34, milles antakse täiendavaid soo-
vitusi korruptsiooniohtlike olukordade vältimiseks.

Riigikontrolli auditi „Haridus- ja Teadusministeeriumi raa-
matupidamine ja tehingute seaduslikkus 2018. aastal“ raames 
kontrolliti, kas avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse 

28 https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Juhised/Elektrooniliste%20kontaktandmete%20kasutamine%20otseturustuseks-uuen-
datud20.02.2015.pdf. 

29 https://www.aki.ee/et/uudised/kysimus-vastus/andmekaitsetingimuste-vajalikkusest. 
30 Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 30 punkt 1.
31 https://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/isikuandmete-tootlemise-ulevaate-naidised. 
32 http://www.korruptsioon.ee/et/hariduse-valdkonna-korruptsiooniriskid-ja-pettused.
33 https://www.hm.ee/sites/default/files/korruptsiooniennetuse_juhis_0.pdf.
34 https://www.hm.ee/sites/default/files/korruptsiooniennetuse_juhis_2019.pdf.
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juhendis määratletud seotud isikutega tehtud tehingute tegemisel 
on järgitud KVSi põhimõtteid. Tehingute kontrollimisel tuvastas 
Riigikontroll puudusi KVSi § 11 lõike 1 järgimisel.

KVSi § 11 lõikes 1 sätestatakse, et ametiisikul on keelatud 
toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse 
ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes. Riigikontroll 
tuvastas järgmised eksimused selle piirangu vastu.
1) Ühe kutseõppeasutuse direktor allkirjastas käskkirjad, mille 

alusel maksti tema õele ja tütrele jõulupreemiat. Kool oli vas-
tavalt KVSi § 11 lõikele 2 ministeeriumit teavitanud, et koolis 
töötavad direktoriga seotud isikud ning HTM on volitanud 
nende isikutega seotud toimingute ja otsuste tegemiseks 
direktori ülesannetesse kooli direktori abi-personalijuhataja. 
Direktori õele ja tütrele jõulupreemia määramise käskkirjad 
allkirjastasid nii HTMi volitatud isik kui ka direktor. 

2) Kolme kutseõppeasutuse direktorid olid kinnitanud endaga 
seotud MTÜ Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu ostuarveid, 
olles ise ka ühingu juhatuse liikmed. 

Riigikontroll soovitas jätkuvalt juhtida asutuste tähelepanu 
korruptsioonivastase seaduse põhimõtetele, et vältida huvide 
konfliktile viitavate olukordade tekkimist, ning teha järelevalvet 
valitsemisalas rakendatud korruptsiooni ennetavate meetmete 
täitmise üle.

Kokkuvõte

• Kõige enam pöördumisi edastati õppeaasta jooksul seoses 
õppeasutuse juhtimisega, eelkõige personalitöö korraldami-
sega. Uue teemana tuli lahendada andmekaitsega seotud 
probleeme. 

• Kutseõppeasutustes korraldati kolm seiret, millega kontrolliti 
õppekorralduseeskirjade, õpilaste vastuvõtu korra ja sisekor-

raeeskirjas kehtestatud mõjutusmeetmete õiguspärasust ja 
asjakohasust. Seire tulemustest anti õppeasutustele tagasi-
sidet ning koostati ülevaated, kus anti õppeasutuste juhtidele 
ka soovitusi. 

• Riigikontrolli korraldatud auditi „Haridus- ja Teadusminis-
teeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2018. 
aastal“ raames kontrolliti, kas avaliku sektori finantsarvestuse 
ja -aruandluse juhendis määratletud seotud isikutega tehtud 
tehingute tegemisel on järgitud KVSi põhimõtteid. Audit hõl-
mas ka kutseõppeasutuste kontrollimist. Ühes õppeasutuses 
tuvastati, et juht oli määranud endaga seotud isikutele pree-
miat, kolmes õppeasutuses olid juhid allkirjastanud endaga 
seotud mittetulundusühingute ostuarveid. Võrreldes vara-
semaga on juhtide teadlikkus olulisel määral tõusnud ning 
rikkumisi tuvastati märgatavalt vähem kui eelmises auditis. 

Soovitused 

• Õppeasutuste juhid peaks senisest enam töötajatele selgi-
tama, kuidas, kus ja mil viisil on võimalik lahendada lahkhelisid 
ja konfliktolukordi. 

• Nagu ka varasemates aastakokkuvõtetes on märgitud, peaks 
senisest enam tutvustama õpilastele nende õigusi ja kohus-
tusi, sh võimalusi koolisiseselt lahendada õppekorralduses tek-
kinud probleeme. Mitmetel juhtudel oleks saanud probleemid 
lahendada juba koolisiseselt, kuid kuna õpilased ei teadnud, 
kuidas toimub koolisiseselt probleemide lahendamine, jõuti 
esmalt ministeeriumi tasandile. 

• Õppekorraldusega seonduvalt tuleb suuremat tähelepanu pöö-
rata praktikakorraldusele ja kutseeksamite ettevalmistamisele. 

• Õppeasutuste juhtidel tuleb järgida korruptsioonivastases 
seaduses sätestatut, et vältida korruptsiooniriski ja korrupt-
siooniohtlikke olukordi.
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Ülevaade järelevalvest kõrghariduses
Tiina Laidvee, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhtivekspert

01.09.2018 seisuga oli Eestis 20 kõrgkooli, neist omandivormi 
järgi kuus avalik-õiguslikku ülikooli, üks eraülikool, viis era- 
rakenduskõrgkooli ning kaheksa riigirakenduskõrgkooli, sh viis 
Haridus- ja Teadusministeeriumi, üks Siseministeeriumi ja üks 
Kaitseministeeriumi haldusalas.

2018/2019. õppeaastal teostati riiklikku järelevalvet era- 
rakenduskõrgkoolis Euroakadeemia ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolis 
Mainor.

Institutsionaalselt mitteakrediteeritud kõrgkool
Aastal 2012 läks Eesti üle uuele kõrghariduse kvaliteedi hinda-
mise ja õppe läbiviimise õiguse andmise süsteemile. Selleks, 
et kõrgharidusõpet läbi viia ja väljastada riiklikult tunnustatud 
diplomeid, peavad kõrgkoolid taotlema õppe läbiviimise õigust 
soovitud õppekavagrupis ja õppes. 

Kui kõrgkool on saanud õppe läbiviimise õiguse(d), järgneb 
kohustuslik kvaliteedihindamine: institutsionaalne akrediteeri-
mine, mida korraldab kõrghariduse kvaliteediagentuur. Institut-
sionaalse akrediteerimise tulemusel võib kõrghariduse kvaliteedi- 
agentuur teha otsuse akrediteerida kõrgkool seitsmeks või  
kolmeks aastaks või otsustada kõrgkooli mitte akrediteerida. 

Kui otsustatakse kõrgkool mitte akrediteerida, peab haridus- ja 
teadusminister, kas

• andma kõrgkoolile kuni kaheaastase tähtaja institutsionaalsel 
akrediteerimisel tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks ning 
uuel institutsionaalsel akrediteerimisel osalemiseks või

• tegema Vabariigi Valitsusele ettepaneku tunnistada kehtetuks 
kõrgkoolile antud õigus õppekavagruppides õpet läbi viia ja 
vastavaid akadeemilisi kraade ja diplomeid väljastada.

Erarakenduskõrgkoolis Euroakadeemia 11.09.2018 algatatud 
riikliku järelevalve ajendiks oli Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse  
Kvaliteediagentuuri otsus erarakenduskõrgkooli mitte akreditee-
rida. Riikliku järelevalve eesmärk oli saada täiendavaid argumente 
ja infot, mille alusel teha järgnevad otsused kõrgkooli tegevuse 
kohta. Järelevalve tuvastas olulisi puudusi kõrgkooli juhtimises, 
töökorralduses ja jätkusuutlikkuses. Järelevalves antud hinnang 
põhines 17 põhimotiivil. Mõned näited on toodud allpool. 

• Kõrgkooli juhtimine ei ole läbipaistev ega süsteemselt korral-
datud, tegelik kõrgkooli juhtimine ei toimu kooskõlas kehtivate 
regulatsioonidega. Puudub õiguskindlus ja -selgus, kellel on 
pädevus vastu võtta olulisi otsuseid.

• Kõrgkooli regulatsioonid, mille alusel toimub juhtimine, on 
omavahel vastuolus ja ei ole üheselt sätestatud, millised 
juhtorganid kõrgkoolil on ja mis funktsioone need täidavad. 
Tegelik struktuur on erinev põhikirjas sätestatust.

• Järelevalves ei õnnestunud tuvastada, et kõrgkoolil oleks ole-
mas ülevaade kõrgharidustaseme õpet läbiviivatest õppejõu-
dudest, nende tegelikust kvalifikatsioonist ja tööülesannetest. 

Esitatud andmed õppejõudude ametikohtade ja koormuste 
kohta on vastuolulised ja osad neist ei vasta tegelikkusele. 

• Töötajate valimine ametikohtadele ja töölepingute sõlmimine 
ei ole omavahel kooskõlas. Kõrgkool on korraldanud erinevaid 
õppejõudude valimisi, samas ei tööta mitmed valitud isikud 
ametikohtadel, millele nad valiti. Õppejõude ei valita avaliku 
konkursi korras.

• Kool ei täida tööandja kohustust veenduda õppejõudude  
keeleoskuses ega kontrolli süsteemselt õppejõudude keele- 
oskuse nõudeid. Järelevalve teostajate tähelepanekute alusel 
algatas Keeleinspektsioon töötajate eesti keele oskuse kontrolli.  
Keeleinspektsiooni hinnangul on töötajate eesti keele oskus 
kehv, ettekirjutused tehti kuuele isikule.

• Kooliga töölepingu alusel töösuhetes olevate korraliste õppe-
jõudude tegelik arv ja isikkoosseis ei ole õppetööks piisav. 
Õppetöös osales 2018/2019. õppeaasta sügissemestril 12 
korralist õppejõudu, kellega olid töölepingud sõlmitud 4,5 
ametikoha mahus. Samal ajal õppis kõrgkoolis viies erine-
vas õppekavagrupis 17 õppekaval kolmes õppekeeles 354 
üliõpilast. 

• Mitmel õppekaval on võetud vastu kriitiliselt väike hulk üliõpi-
lasi (näiteks 2018/2019 keskkonnakaitse vene õppekeelega 
õppekavale üks üliõpilane), mis ei võimalda kvaliteetselt õpet 
korraldada ja ei ole pikemas perspektiivis jätkusuutlik. 

Järelevalve tuvastas, et kõrgkoolis ei ole tagatud õppetöö ja 
kogu kõrgkooli jätkusuutlikkus, kooli õppetegevus ei vasta koolile 
esitatud nõuetele ja on märgatavalt halvenenud. 

Järelevalve tulemustest lähtuvalt tegi haridus- ja teadusmi-
nister Vabariigi Valitsusele ettepaneku kooli õppe läbiviimise 
õigused kehtetuks tunnistada. Vabariigi Valitsuse 25.07.2019. 
aasta otsusest tulenevalt tunnistati kooli õppe õigused kehtetuks 
ja kõrgkool peab alates 31.08.2020 tegevuse lõpetama.

Välisüliõpilaste vastuvõtt ja õppetöö korraldus 
erarakenduskõrgkoolis
Üliõpilaste arv Eesti kõrgkoolides on hetkel langustrendis, samas 
on välisüliõpilaste arv ja osakaal aga kasvamas. Kui 2016/2017. 
õppeaastal oli üliõpilaste arv 47 794, neist välisüliõpilasi 3917 
(8% kõigist üliõpilastest), siis 2018/2019. õppeaastal oli 45 815st 
Eestis õppivast üliõpilasest välisüliõpilasi juba 11% (5047). Suu-
renenud on ka kolmandatest riikidest pärit üliõpilaste arv, kes 
vajavad Eesti kõrgkoolides õppimiseks tähtajalist elamisluba. 

Erarakenduskõrgkoolis Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor 
23.05.2018 algatatud riiklik järelevalve keskendus eelkõige välis- 
üliõpilaste vastuvõtu ja õppetöös osalemisega seonduvatele 
teemadele. Haridus- ja Teadusministeeriumi tähelepanu juhtis 
kolmandatest riikidest pärit välisüliõpilaste vastuvõtukorralduse 
probleemidele antud kõrgkoolis ka Politsei- ja Piirivalveamet.
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Välisüliõpilaste vastuvõtt

• Kõrgkool võttis 2017/2018. õppeaastal jooksvalt vastu uusi 
tudengeid, valdavalt just välisüliõpilasi. Selline vastuvõtu-
korraldus, kus hulk üliõpilasi liitub õppega oluliselt hiljem 
pärast semestri algust, on põhjendamatu ja vastutustun-
detu nii õppetöös osalevate üliõpilaste kui ka õppejõudude 
suhtes. Üliõpilaste vahel tekitati ebavõrdne olukord ning 
selline õppetöö läbiviimine võis mõjutada sel ajal toimunud 
õppetöö kvaliteeti.

• Kõrgkool immatrikuleeris üliõpilasi, ilma et oleks kontrolli-
nud, kas isikutel on omandatud rakenduskõrgharidusõppe või 
magistriõppe alustamise tingimuseks seatud kvalifikatsioon. 
Järelevalves tuvastati neli isikut, kellel puudus rakenduskõrg-
haridusõppe alustamiseks vajalik kvalifikatsioon ja kuus isikut, 
kes olid alusetult võetud vastu magistriõppesse.

• Kõrgkool immatrikuleeris kaks isikut, kelle kohta oli ENIC/
NARIC Keskus andnud eelnevalt hinnangu, et hindamiseks 
esitatud dokumendi autentsuses on põhjust kahelda.

• Kõrgkool oli võtnud magistriõppesse kolm isikut, kelle õppetöö 
tulemused kõrghariduse esimesel astmel olid väga madalad ja 
keda üldjuhul kõrgkoolid hariduse omandamise asukohariigis 
vastavate näitajatega magistriõppesse ei võta.

Välisüliõpilastega sõlmitud õppelepingud

• Üliõpilase ja kõrgkooli pidaja vahel sõlmitud eestikeelsed 
õppelepingud ja õppelepingute ingliskeelsed tõlked ei olnud 

sisult identsed. Ühel juhul puudus õppelepingul, mille pooleks 
oli välisüliõpilane, ingliskeelne tõlge. 

• Õppelepingutes ei olnud määratud õppemaksu tagastamise 
korda.

Välisüliõpilaste õppetöös edasijõudmine ja 
õppekoormused

• Kõrgkoolil ilmnesid probleemid üliõpilaste edasijõudmise ja 
õppekoormuse määramisega. Leiti puuduseid nii õppekava 
kohaselt täitmisele kuuluva mahu määramisel kui üliõpilaste 
täidetava õppekava mahu fikseerimisel. Sellest tulenevalt oli 
eksitud ka üliõpilaste õppekoormuse määramisel. 

• Kõrgkool oli pärast õppeaasta lõppu ning õppekoormuse muu-
datuste kinnitamist veel kord muutnud üliõpilaste õppekoor-
must seoses täiendavate ainete läbimise ning järeleksamite 
sooritamisega.

• Kõrgkooli õppekorralduslikud regulatsioonid olid mitmel juhul 
kõrgkooli juhtorganites kinnitamata.

• Kõrgkooli dokumentide vormistamises oli mitmeid eksimusi. 
Esitatud käskkirjades oli ekslikku informatsiooni ja vormis-
tuslikke puudusi, mis ei võimaldanud aru saada käskkirja 
kehtestamise eesmärkidest.

Riikliku järelevalve teostamise ajal eksmatrikuleeris kõrgkool 
kõik isikud, kes olid valedel alustel immatrikuleeritud. Järelevalve 
õiendis kõrgkooli rektorile ja pidajale tehtud ettekirjutused täideti 
etteantud tähtajaks.
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Kokkuvõte kutseõppe õppekavarühmade 
akrediteerimisest aastatel 2011–2018

Marge Kroonmäe, Sihtasutuse Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kutseõppe hindamisjuht

Reet Taimsoo, Sihtasutuse Archimedes EKKA koolitusjuht

Liia Lauri, Sihtasutuse Archimedes EKKA hindamisjuht

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtimisel töötati aastaks 2010 
välja kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise mudel. Kooli 
enesehindamisel põhineva akrediteerimise eesmärgiks seati 
õppijakeskse õpikäsituse ja kooli kui õppiva organisatsiooni 
toetamine. Akrediteerimisprotsessi tulemus seoti haridus- ja 
teadusministri käskkirjaga antava õppe läbiviimise õigusega kooli 
õppekavarühmas.

Akrediteerimise süsteemi väljatöötamise ja rakendamise tege-
vused ning vahendid kavandati ESFi programmis „Kutsehariduse 
sisuline arendamine 2008–2013“. Alates 2010. aasta augustist 
tegutses EKKA programmi partneri rollis akrediteerimise korral-
daja ja teostajana. Alates 2015. aastast on EKKA uue ESFi projekti 
„Kutsehariduse kvaliteedi hindamine ja kindlustamine“ elluviija. 

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise 
tulemused 2011–2018
Akrediteerimisel hinnati kooli õppekavarühmas toimuva õppekas-
vatustöö toimivust ja jätkusuutlikkust viies hindamisvaldkonnas: 
õppekasvatusprotsess; eestvedamine ja juhtimine; personalijuhti-
mine; koostöö huvigruppidega; ressursside juhtimine.

Hindamisprotsess koosnes neljast etapist. Esmalt koostas 
kool sisehindamisele toetudes õppekavarühma eneseanalüüsi 
aruande. Seejärel tegi sõltumatu hindamiskomisjon õppeka-
varühma välishindamise. Kutsehariduse hindamisnõukogu tegi 
eelneva alusel akrediteerimisotsuse ja ettepaneku haridus- ja 
teadusministrile õppe läbiviimise õiguse pikendamise kohta. Hari-
dus- ja teadusminister tegi otsuse pikendada õppe läbiviimise 
õigust õppekavarühmas kas kuue või kolme aasta võrra või seda 

mitte pikendada.
Akrediteerimise pilootvoor korraldati aastatel 2011–2013 vas-

tavalt kutseõppeasutuse seadusesse lisatud rakendussättele. 
2013. aasta lõpuks oli akrediteeritud 139 kooli õppekavarühma 
ning voorus oli osalenud 35 kooli. 

2014. aastal jõustunud kutseõppeasutuse seaduse muuda-
tusega sätestati kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise 
nõuded. Pilootvoorus kuueaastase ehk täisakrediteeringu saanud 
koolide õppekavarühmades loeti õppe läbiviimise õigus piken-
datuks kuue aasta võrra. 2015. aastaks olid mitmel koolil kõik 
õppekavarühmad akrediteeritud. Tunnustust väärib Tartu Kutse-
hariduskeskuse tulemus, kus kõik 16 õppekavarühma akrediteeriti 
kuueks aastaks ning Kuressaare Ametikooli sama tulemus kõigis 
13 kooli õppekavarühmas.

Õppekavarühmades, kus seni kehtis kolmeaastane akreditee-
ring ning koolid olid taotlenud kordusakrediteerimist, hindasid 
komisjonid toimunud arengut ja võimekust õppekavarühma järje-
pidevalt parandada. Näiteks 2017–2018 tegi EKKA 21 kordusakre-
diteerimist, neist 12 korral leidsid hindajad, et areng on olnud 
märgatav ja õppekavarühm on väärt kuueaastast akrediteeringut. 

Õppekavarühmapõhine akrediteerimine tõendas, et õppeka-
varühmade tase ja arenguvajadused ühes koolis võivad olla erine-
vad tulenevalt õppijate sihtgrupist, regiooni eripärast ja ootustest, 
kutseõpetajate olemasolust, nende tasemest jt teguritest.

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise saab kokku 
võtta arvudes: kaheksa aasta jooksul võeti vastu 297 akreditee-
rimisotsust, neist 261 aastatel 2011–2015. 

2018. aasta lõpuks oli kuueaastase akrediteeringu saanud ligi 
70% õppekavarühmadest. 

Joonis 1. Akrediteerimistulemuste osakaal 2018. aasta seisuga
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Kutseõpet pakkuvate koolide arv on aastate jooksul vähene-
nud, koole on suletud ja liidetud. Koolide liitmisel loeti samades 
õppekavarühmades erinevate akrediteerimistulemuste puhul keh-
tivaks täisakrediteering. Paljudel juhtudel on koolid otsustanud, 
et nad ei jätka õppe pakkumist mõnes, eelkõige kolmeaastase 
akrediteeringuga õppekavarühmas. Samuti on kutseharidusstan-
dardis muudetud õppekavarühmade jaotust. Nii oli 2018. aasta 
lõpus Eestis kokku 246 kutseõppe tasemeõppe õppekavarühma. 
Neist 237 õppekavarühmal oli kuueaastane akrediteering, mis loeti 
01.01.2019. aastal jõustunud kutseõppeasutuse seaduse alusel 
tähtajatuks õppe läbiviimise õiguseks. 

Kolmeaastase akrediteeringuga õppekavarühmadest toimus 
2019. aasta alguse seisuga õpe vaid üheksas kooli õppekavarüh-
mas. 

Eesti kutseõppe tugevused ja kitsaskohad 
akrediteerimise mõjul
Akrediteerimistulemusi analüüsides joonistuvad välja kutseõppe 
tugevused ja kitsaskohad. Järgnevalt on hindamisaruannetest 
kokku võetud peamised aspektid, mida komisjonid on läbi aastate 
esile toonud õppekavarühma tugevuste või kitsaskohtadena. 
Samas tuleb silmas pidada, et mitmeid neist on hinnatud mõne 
kooli puhul õppekavarühma tugevuseks, teises koolis aga kit-
saskohaks.

Tugevused
Õppekasvatusprotsess

Akrediteerimise algusaastatel loeti tugevuseks väljundipõ-
histele õppekavadele üleminekut. Toimus väga intensiivne õppe-
kavade arendamine koostöös regiooni tööandjate ja teiste part-
neritega. Õppekavaarendus ja uute õppekavade väljatöötamine 
koostöös valdkonna tööandjate ja teiste kutseõppeasutustega 
on olnud järjepidev. 

Aastate jooksul on õppekavarühmades üha enam rakendatud 
töökohapõhist õppevormi, mis sobib täiskasvanud, oma valdkon-
nas töötavale õppijale.

Eestvedamine ja juhtimine
Hindamisaruannetest nähtub, et eestvedamine ja juhtimine õppe-
kavarühma tasandil lähtub üldiselt kooli arengusuundadest ja 
toetab eesmärgipärast õppekasvatustööd. Tugevusena märgiti 
organisatsioonikultuuri, mida iseloomustab avatud ja kaasav juh-
timisstiil ning hea infoliikumine. Sellise juhtimise puhul toimivad 
üldjuhul tagasisidesüsteemid hästi ning vastutus on mõistlikult 
jagatud. 

Personalijuhtimine 
Personali vastavus nõuetele eristub selgelt õppekavarühmade 
tugevusena: kutseõpetajad on kvalifitseeritud, suure kogemusega, 
kompetentsed ja motiveeritud; praktikud-erialaspetsialistid on 
kaasatud õppetöösse; tugipersonal on pühendunud ja asjatundlik. 

Ressursside juhtimine
Läbi aastate on õppekavarühmade tugevus olnud ressursside 
piisavus ning õppekeskkonna, sh õppebaaside ajakohane varus-

tatus. Õppevahendid on kaasaegsed ja vastavad õppekavade 
vajadustele.

Ressursside planeerimise ja kasutamisega on seotud ka 
probleeme. Koolidel peab jätkuma vahendeid, et hoida soetatud 
õppetehnika ja seadmed töökorras ning vastavuses ettevõtete 
kiiresti areneva töökeskkonnaga. 

Kitsaskohad
Õppekasvatusprotsess
Mõne kooli õppekavarühma puhul on komisjonid hinnanud, et 
õppe- ja hindamismeetodid on ühekülgsed. 

Akrediteerimisaruannetest ilmneb, et sageli puudub õppe- 
protsessi eesmärgistamise ja järjepideva parendamise oskus. 
Tagasisidet erinevatelt huvigruppidelt küll kogutakse, kuid paha-
tihti seda ei analüüsita ega kasutata õppeprotsessi arendamiseks. 
Hindamiskomisjonid on ka märkinud, et sihtrühmi ei informeerita 
tagasiside põhjal tehtud muudatustest. 

Hindamisaruannetest järeldub, et praktika korraldus ja sisu 
ei ole kooskõlas õppe eesmärkidega ning praktika tulemuslikkust 
ei hinnata sageli lähtuvalt õpiväljunditest. Kooli koostöö praktika-
baasidega ei ole järjepidev, paljudel juhtudel puudub praktikaette-
võtete eelhindamissüsteem. Kõiki praktikakoha juhendajaid sageli 
ei koolitata ning koolipoolne praktika järelevalve on ebapiisav. 
Komisjonid on mitmetel juhtudel näinud ka vajadust praktikaet-
tevõtete ringi laiendamiseks, et kõik õpiväljundid saaksid oman-
datud, nt ei piirduta kohalike ettevõtetega. 

Eestvedamine ja juhtimine
Sageli puudub ühiselt kokku lepitud õppekavarühma arengusuund, 
terviklik õppekavastrateegia. Arenguvisioonid ja tegevuskavad on 
pahatihti üldsõnalised. 

Personalijuhtimine
Kuigi personali vastavus nõuetele oli hetkevaates selgelt õppeka-
varühmade tugevus, oli järjepidev personali arendamine pigem 
kitsaskoht. Komisjonid on märkinud, et õpetajate digitaalsed 
oskused on sageli puudulikud. Komisjonid on andnud soovitusi 
kutseõpetajaid senisest enam metoodiliselt ja digitehnoloogiliselt 
toetada ning leida võimalusi erialaste teadmiste ja oskuste pide-
vaks värskendamiseks. Aastate lõikes on läbivalt välja toodud, 
et õpetajate stažeerimine töökeskkonnas ei ole süsteemne ja 
järjepidev. 

Probleemne on personali planeerimine – kutseõpetajate 
vanuseline struktuur ei ole tasakaalus, raskusi on uute õpeta-
jate värbamisega, järelkasv on vähene. Kõikidel aastatel toodi 
kitsaskohana välja pedagoogide nappus ja ülekoormatus. Sageli 
on õppekavarühmas vaid üks või kaks põhiõpetajat, kellele on 
kuhjunud õppeprotsessi juhtimise ja korraldamise kogu vastutus. 

Ressursside juhtimine
Kitsaskoht on, et olemasolevaid ressursse ei kasutata opti-
maalselt, kuna õppijate arv on vähenenud. Näiteks tervishoiu 
ja sotsiaalteenuste valdkonnas andsid komisjonid 2015. aastal 
soovitusi õppebaaside laialdasemaks kasutamiseks (nt täiendus-
koolituste korraldamiseks). 
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Õppijate arvu vähenemine ja suur väljalangevus
Suur proovikivi on õppijate arvu vähenemine ja jätkuvalt suur väl-
jalangevus. Väljalangevuse põhjused vajavad sügavamat analüüsi, 
kui senini õppekavarühmades on tehtud. Õppijate nõustamine ja 
pedagoogide pädevus hariduslike erivajadustega jt õppijate toe-
tamisel on ebapiisav. Hindamiskomisjonid on soovitanud pakkuda 

veelgi enam töökohapõhist õppevormi ja õppijate sihtgruppidele 
sobivat paindlikku õppekorraldust.

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise tulemuste 
põhjal saab välja tuua Eesti kutseõppe peamised tugevused ja 
kitsaskohad. 

Tabel 1. Eesti kutseõppe peamised tugevused ja kitsaskohad akrediteerimistulemuste põhjal

Poolte tagasiside akrediteerimisprotsessile
EKKA küsis kõikidel aastatel hindamiskülastusele tagasisidet 
komisjoniga kohtunud inimestelt, sh õpilaste esindajatelt, töö-
andjatelt, kutseõpetajatelt, praktikajuhendajatelt, ettevõtetelt. 
Iga akrediteerimisperioodi lõpus küsis EKKA hindamiskomisjo-
nide liikmetelt tagasisidet nii hindamiskriteeriumide, hindamis-

protsessi kui ka EKKA büroo toe piisavuse kohta. Pilootvooru 
lõpus küsiti koolijuhtidelt tagasisidet akrediteerimisprotsessile 
ja 2016. aastal korraldas EKKA seminarid 12 kutseõppeasu-
tuses, et saada tagasisidet senisele protsessile uue mudeli 
väljatöötamiseks.

Tagasiside põhjal saab välja tuua akrediteerimisprotsessi 
peamised tugevused ja kitsaskohad.

Tabel 2. Akrediteerimisprotsessi tugevused ja kitsaskohad

Põhjalikum kokkuvõte poolte tagasisidest senisele akrediteeri-
misprotsessile on toodud kutseõppe kvaliteedi hindamise kont-
septsioonidokumendis35 (EKKA, 2018).

Üleminek kutseõppe kvaliteedi hindamisele
Alates 2019. aastast toimub kutseõppe kvaliteedi hindamine 
uute põhimõtete alusel vastavuses 01.01.2019 jõustunud kut-

seõppeasutuse seaduse muudatustega. Regulaarse kvalitee-
dihindamise peavad läbima kutseõppe õppekavarühmad, kus 
kuueaastane akrediteering loeti tähtajatuks õppe läbiviimise 
õiguseks.

Tähtajalise õppe läbiviimise õigusega õppekavarühmades 
on koolil võimalus taotleda õppekavarühma kordushindamist.

TUGEVUSED KITSASKOHAD

Kaasaegne õppekeskkond ja tehnoloogia . Ressursse ei kasutata optimaalselt .

Personal vastab kvalifikatsioonile, õpetajad on pühendu-
nud ja kogenud, kaasatud on praktikud . 

Õpetajate vanuseline struktuur ei ole tasakaalus; õpetajad on ülekoorma-
tud; personaliarendus, sh stažeerimine, ei ole süsteemne. 

Õppekavaarendus on järjepidev ja toimub koostöös 
tööandjatega .

E-õppevahendite kasutamine on vähene; õppe- ja hindamismeetodid on 
ühekülgsed; poolte tagasiside kasutamine õppeprotsessi arendamiseks on 
vähene .

Rakendatakse töökohapõhist õppevormi . Õppijate arv väheneb ja väljalangevus on suur .

Eestvedamine ja juhtimine on süsteemne ja kaasav . Arenguvisioonid, -plaanid on ebamäärased; vastutuse jaotus juhtimisel on 
ebaselge .

Tööandjatega tehakse kostööd, nende huvidega arvesta-
takse (õppekavad, valikained) .

Praktikajuhendajaid ei koolitata; praktikakohti ei eelhinnata, praktika korral-
dus ja sisu ei ole kooskõlas õppe eesmärkide ja õpiväljunditega; koostöö 
tööandjatega on formaalne .

TUGEVUSED KITSASKOHAD

Akrediteerimine on õpetanud õppekavarühmapõhiselt 
lähenema; kooli sisehindamine on läinud sisukamaks ja 
konkreetsemaks .

Akrediteerimise tulemustega arvestamine ja mõju riiklikul tasandil on 
ebaselge (nt RKT jaotamisel, koolijuhi töö hindamisel); HaridusSilmas ei 
ole võrdlusandmed piisavalt ajakohased .

Akrediteerimise hindamisvaldkonnad on kooli jaoks oluli-
sed; sisehindamist korraldatakse nendega kooskõlas . 

Hindamiskriteeriumid ja parameetrid, mille alusel komisjon otsuse teeb, ei 
ole piisavalt selged . 

Kui töötajal on hindaja kogemus, toetab see eneseana-
lüüsi koostamist . 

Hindamiskomisjonide vaade ja kogemus hindamisel on ebaühtlane .

Sisuline dialoog ja kogemustevahetus kolleegiga teisest 
koolist ja sellest sündinud ettepanekud on kasulikud .

Peamine eesmärk on saada kuueaastane akrediteering, ettepanekud on 
jäänud teisejärguliseks .

Kõige suurem väärtus koolile on hindamisaruandes 
toodud sisulised ettepanekud .

Liialt keskenduti dokumentidele, mitte sellele, kuidas neid on õppetöös 
rakendatud; kohati oli tunda komisjoni eelarvamusi või jäiku hoiakuid .

27 http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/KONTSEPTSIOON_Kutse%C3%B5ppe-kvaliteedihindamine_2018_kodukale.pdf.
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Välisüliõpilaste õppimine ja õpetamine Eesti 
kõrgkoolides – temaatilise hindamise tulemused

Liia Lauri, Sihtasutuse Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisjuht

2019. aasta septembrist rakendus uuenenud kõrghariduse 
välishindamise süsteem, mis hõlmab institutsionaalse akredi-
teerimise kõrval uut tüüpi hindamist: temaatilist kvaliteedihin-
damist. Temaatilise hindamise eesmärk on toetada arenguid 
seniste hindamistulemuste, uuringute või riskianalüüside põhjal 
ilmnenud kitsaskohtades. Temaatilised hindamised võimaldavad 
kaardistada olukorda, jagada häid praktikaid, saada sõltumatut 
tagasisidet ja soovitusi ekspertidelt, samuti teha ettepanekuid 
poliitikakujundajatele. 

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) pilotee-
ris uut tüüpi hindamist 2018.–2019. aastal. Temaatilise hindamise 
teema oli Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) ettepanekul 
„Välisüliõpilaste õppimine ja õpetamine Eesti kõrgkoolides“.

Teema oli päevakorras tänu välisüliõpilaste arvu kiirele kas-
vule viimasel kümnel aastal, samuti välisüliõpilaste osakaalu 
kiirele tõusule Eesti üliõpilaskonna arvukuse vähenemise taus-
tal. 2018/2019. õppeaasta alguses oli välisüliõpilaste osakaal 
üliõpilaste koguarvust 11%, olles ületanud „Eesti elukestva õppe 
strateegia 2020“ eesmärgi.

Hindamisel osales kuus kõrgkooli: Eesti Ettevõtluskõrgkool 
Mainor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business 
School, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool. 
Hindamise valimisse kuulus 16 rakenduskõrgharidusõppe, baka-
laureuse- ja magistriõppe õppekava. 

Hindamise metoodika
Hindamise metoodika väljatöötamiseks kutsus EKKA kokku juht-
komisjoni, kuhu kuulusid ülikoolide, rakenduskõrgkoolide, Eesti 
Üliõpilaskondade Liidu, Siseministeeriumi, Tööandjate Keskliidu, 
SA Archimedes ja HTMi esindajad.

Hindamise aluseks olid olemasolevad uuringud, statistilised 
andmed, kõrgkoolide vastused eneseanalüüsi küsimustikule. 
Ekspertkomisjon külastas ka kõiki kõrgkoole, kus kohtuti kõrg-
koolide juhtide, tugistruktuuri esindajate, hinnatavate õppekavade 
juhtide, õppejõudude, üliõpilaste ja praktikaettevõtete esindaja-
tega. Intervjuudel osales ühtekokku 42 õppejõudu (10 välis- ja 32 
Eesti õppejõudu) ja 53 üliõpilast (40 välis- ja 13 Eesti üliõpilast).

Hindamisel keskenduti järgmistele teemadele: õppekavade 
avamine ja vastuvõtt; õppe eest tasumine; õppimine ja õpeta-
mine; välisüliõpilaste praktika ja tööle rakendumine; üliõpilaste 
ja õppejõudude tugisüsteemid. 

Ekspertkomisjon koostas aruande, kus anti ülevaade välisüli-
õpilastega seonduvatest headest tavadest ja kitsaskohtadest ning 
soovitustest. Häid praktikaid jagati seminaril, millest võtsid osa 
kõrgkoolide ja teiste teemaga tihedalt seotud organisatsioonide 
esindajad.

Head tavad, kitsaskohad ja soovitused 
1. Õppekavade avamine ja vastuvõtt
Ingliskeelsete õppekavade avamisel lähtutakse kõigis vaadeldud 
kõrgkoolides üldisest korrast, kuid õppekavade avamise ja välis- 
üliõpilaste värbamise põhjused on kõrgkooliti ja erialati erinevad. 
Suurtes ülikoolides (TÜ, TalTech, TLÜ) algatatakse õppekavade 
avamine ning motiveeritakse tegijaid pigem üksikute akadeemi-
liste üksuste tasandil. Üliõpilaste värbamisel püütakse kõikjal 
järgida rahvusliku ja geograafilise mitmekesisuse printsiipi ning 
vältida liiga suuri rahvusrühmi.

Üliõpilaste vastuvõtt tugineb kõigis kõrgkoolides selgetel põhi-
mõtetel ning on üliõpilaste hinnangul lihtne ja arusaadav. Enami-
kus kõrgkoolides tunnistati, et sisseastumisdokumendid ei anna 
alati üliõpilaste teadmistest ja oskustest adekvaatset pilti, eriti 
puudutab see reaalainete tundmist ja keeleoskust. Põhjused, miks 
tullakse Eestisse õppima, on erinevad. Kõige levinumad põhjused 
on taskukohane õppemaks ja elamine, stipendiumivõimalused 
ning üldine turvaline elukeskkond. Intervjuudel rõhutati, et Eesti 
meediaruumis ja avalikes sõnavõttudes võimenduv vastuseis 
ingliskeelsetele õppekavadele ja nn sisserändajatele loob kõrgkoo-
lide jaoks keeruka olukorra, mis võib peletada head kandidaadid 
Eestist eemale. Kõrgkoolid ootavad, et ka ühiskonnas hakataks 
rahvusvahelistumist senisest enam väärtustama.

2. Õppe eest tasumine
Õppe eest tasumine on kõigis kõrgkoolides reguleeritud ning kõrg-
kooli ja üliõpilase vahel sõlmitavas õppelepingus fikseeritud. Tasu 
suurus ja maksegraafikud on kõrgkooliti erinevad (vt täpsemalt 
aruandest). Hindamisest nähtub, et avalik-õiguslike ülikoolide välis- 
üliõpilastelt saadav tulu ei kata enamikul õppekavadel tegelikke 
kulusid täiel määral ning ülikoolid doteerivad välisüliõpilaste õpet 
muu õppetöö või teadus- ja arendustegevuse arvelt. Samas on 
mõnede õppekavade puhul välisüliõpilaste õpetamisega seotud 
otsene lisakulu ikkagi väiksem kui kõrgkooli teenitav tulu, mistõttu 
on välisüliõpilasi majanduslikult kasulik õpetada. Kõik kõrgkoo-
lid kinnitasid, et üliõpilaste makseraskuste korral rakendatakse 
paindlikku maksegraafikut ning õppemaksu tasumata jätmise 
tõttu ei eksmatrikuleerita välisüliõpilasi kergel käel.

3. Õppimine ja õpetamine
Intervjueeritud välisüliõpilased olid õppekavadega üldjuhul rahul. 
Nad tõid esile, et enamasti ületasid õppekavad nende ootusi. 
Rahul ollakse ka õpetamisega. Üliõpilased leiavad, et õppejõud 
kasutavad uuenduslikke õppemeetodeid, oskavad üliõpilasi kaa-
sata ja juhendada, on loonud e-õppe toe jne. Kõigi kõrgkoolide 
esindajad, sh nii õppejõud kui kohalikud ja välisüliõpilased, olid 
ühte meelt, et välisüliõpilaste osalus õppetöös tõhustab arut- 
elusid ja parandab õppetöö kvaliteeti. Intervjueeritud õppejõud 
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kinnitasid, et nad on eri kultuuridest teadlikud ning saavutanud 
mitmekultuurilises õppekeskkonnas toimetulekuks piisava päde-
vuse. Enamasti on pädevus saavutatud katse ja eksituse meetodil. 
Õppejõudude hinnangul valmistab neile rohkem raskusi toimetulek 
üliõpilaste tasemeerinevustega.

Mitmes kõrgkoolis toodi esile spikerdamise ja plagiaadi teema 
laiemalt, millele juhtisid tähelepanu eeskätt välisõppejõud. Õppe-
jõudude hinnangul on üliõpilaste inglise keele oskus varieeruv ning 
keeletaseme tunnistused ei peegelda alati tegelikku olukorda. Üli-
õpilaste sõnul vajab suuremat tähelepanu ka õppejõudude inglise 
keele oskus, mis praegu on liialt variatiivne ja tekitab mõningate 
õppeainete sisu mõistmisel raskusi. Õppekorraldus on reguleeri-
tud kõrgkoolide õppekorralduseeskirjades ning välisüliõpilastele 
tavaliselt mingeid erandeid ei tehta. Välisüliõpilaste õpirännet 
üldjuhul toetatakse ja üliõpilaste mobiilsusnäitajad on head.

4. Välisüliõpilaste praktika ja tööle rakendumine
Praktika on enamikul vaadeldud õppekavadel kohustuslik. Kõigis 
kõrgkoolides töötavad nii ülikooli kui ka akadeemilise üksuse 
tasandil praktikakoordinaatorid, kes vahendavad praktikakohti ja 
nõustavad üliõpilasi praktika sooritamisel.

Välisüliõpilaste jaoks on nii praktikale kui ka tööle kandidee-
rimisel suurim probleem eesti keele mittevaldamine. Üldiselt ei 
tunneta Eesti kõrgkoolid rahvusvaheliste õppekavadega seoses 
vajadust koolitada tööjõudu Eesti tööturule. Üliõpilastel pole välja 
kujunenud ühtset seisukohta, kas jääda pärast lõpetamist Ees-
tisse tööle või mitte. 

5. Üliõpilaste ja õppejõudude tugisüsteemid
Välisüliõpilastele on kõigis kõrgkoolides tagatud mitmekülgne 
nõustamine. Enamik külastatud kõrgkoolidest korraldab õppe-
aasta alguses uutele välisüliõpilastele kõrgkooli ja Eesti elu 
tutvustavaid infopäevi. Lisaks toimuvad suurtes ülikoolides info-
päevad akadeemilise üksuse või õppekava tasandil. Soovi kohalike 
üliõpilastega rohkem suhelda ja raskusi eestlastega kontakti 
leidmisel mainisid kõigi kõrgkoolide, v.a EBSi välisüliõpilased. 
Välisüliõpilaste sõnul on nende suurimad probleemid elamispinna 
leidmine ja arstiabi kättesaadavus. Kõrgkoolisisene dokumentat-
sioon on kõikjal kättesaadav ka inglise keeles ning enamjaolt on 
kakskeelseks muudetud ka õppeinfo- (ÕIS) ja dokumendihaldus-
süsteemid. Kõik kõrgkoolid toetavad õppejõude õpetamisalaste 
sisekoolituste kaudu, kuid suur osa koolitusi on siiski eestikeelsed. 
Seetõttu ei ole välisõppejõududel neist abi. Suurtes ülikoolides on 
õppejõududel võimalik osaleda ka inglise keele kursustel, samuti 
korraldab EBS õppejõududele inglise keele õpet. 

Soovitused
Välisüliõpilaste lõimimine Eesti ühiskonda

• Välisüliõpilaste sõnul on neil raske Eesti ühiskonda sulanduda. 
Soovitatav on võimaldada rahvusvahelistel üliõpilastel õppida 
senisest enam koos kohalikega, et nad kohaneksid paremini 
eesti kultuuriga ja looksid lihtsamini isiklikke kontakte. Seda 
eesmärki on vaja õppetööd kavandades teadlikult silmas 
pidada (nt tasanduskursused, mida juhivad kohalikud üliõpi-
lased või probleemõpe segarühmades).

• Välisüliõpilastele tuleks senisest enam pakkuda sotsialiseeru-
misvõimalusi (nt üritused, kohalike tuutorlus). Samuti vajavad 

nad juba Eestisse saabumisel reaalseid kontakte potentsiaal-
sete tööandjatega ning neil tuleks aidata kontaktivõrgustikku 
luua kogu õppeprotsessi jooksul (nt organisatsioonide külas-
tused, Eesti kultuuri/töömaastiku/start-up-päevad).

• Soovitatav on kaaluda eesti keele õppe lisamist kõigisse rah-
vusvahelistesse õppekavadesse kohustusliku ainena koos 
keeleoskuse sihttaseme määratlemisega. Eesti keelt saab 
õpetada ka lõimituna mõne erialaainega.

Majutus, arstiabi, muud teenused

• Praeguse tagasiside põhjal tunnevad välisüliõpilased kõige 
rohkem puudust majutusega seotud tugiteenustest. Nad vaja-
vad senisest palju suuremat tuge majutuskohtade leidmisel ja 
majutusvõimaluste väljaselgitamisel.

• Riigi ja omavalitsuste koostöös tuleks senisest palju rohkem 
tähelepanu pöörata sellele, et välisüliõpilastele oleks inglis-
keelne esmatasandi arstiabi kättesaadav.

• Soovitatav on, et igale välisüliõpilasele oleks kogu õpingute 
ajaks määratud appi keegi konkreetne inimene, nt Eesti 
tudeng, kes oskab tuutorina tegeleda eluliste teemadega, 
ja/või kõrgkooli välisüliõpilaste nõustaja, kes tunneb kogu 
õppeprotsessi. Oluline on jälgida, et välisüliõpilane teaks, kelle 
poole muredega pöörduda ja et ta ei peaks seda inimest ise 
süsteemist üles otsima.

• Tallinnas avatud rahvusvahelise maja eesmärk on nõustada 
Eestis elavaid välismaalasi nt pangakonto avamisel, perearsti 
teenuse kasutamisel, perega Eestisse kolimisel. Kõrgkoolid 
võiksid informatsiooni nende teenuste kohta välisüliõpilaste 
seas aktiivselt levitada.

Tugi õppejõududele

• Kõrgkoolid võiksid kaaluda senisest palju suuremat koostööd 
ühiste koolituste korraldamisel nii kohalikele õppejõududele, 
kes õpetavad välisüliõpilasi (ka eestikeelsed kursused), kui 
ka välisõppejõududele (ingliskeelsed kursused). Vajadus õpe-
tamisoskusi arendavate ja mitmekultuurilise õpikeskkonna 
vajadustele keskenduvate koolituste järele on suur.

• Kõrgkoolis tööd alustavad välisõppejõud vajavad süsteem-
semat tuge, et kohaneda kiiresti neid puudutavas inforuumis. 
Kõrgkoolidel on soovitatav korraldada uutele välisõppejõu-
dudele senisest enam sisekoolitusi, mis annaksid ülevaate 
haridussüsteemist, õppetöö korraldusest, ainepunktidest, 
töömahust, töökultuurist jms.

Praktikaks ja tööks ettevalmistamine

• Välisüliõpilased ei ole rahul kõrgkooli toega praktika- ja töö-
kohtade leidmisel. Kõrgkoolidel oleks soovitatav otsida lisavõi-
malusi, kuidas koostöös tööandjatega teha välisüliõpilastele 
konkreetseid praktikapakkumisi.

• Tööandjad ei ole rahul praktikale/tööle tulevate välisüliõpilaste 
eelteadmistega Eesti ettevõtluskeskkonnast. Kõrgkoolid peak-
sid üliõpilasi ettevõttepraktikaks paremini ette valmistama, nt 
andes neile ülevaate Eesti ettevõtluskeskkonnast, ettevõtlus- ja 
töökultuurist, ning vajadusel juhendama CV koostamist.

• Välisüliõpilased ei ole pakutavatest riiklikest teenustest piisa-
valt teadlikud. Kõrgkoolid võiksid riiklikult toetatud projekte (nt 
„Work in Estonia“) välisüliõpilastele töö- ja praktikakohtade 
otsimisel ja levitamisel palju enam kasutada.
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• Senisest aktiivsemalt on vaja teavitada Eestis õppivaid välis- 
üliõpilasi võimalustest jääda Eestisse erialast tööd tegema. 
See on oluline iseäranis nendel erialadel, kus Eesti tööturul on 
suurem nõudlus. Soovitatav on teha aktiivsemat koostööd eri 
institutsioonide (nt PPA), riiklike algatuste elluviijate (nt „Work 
in Estonia“) ja ka kolmanda sektori organisatsioonidega (nt 
„Teeme ära!“, „Noored kooli“, Lift99).

Seos Eesti ühiskonnaga

• Vaja on mitmekülgsemat ja laiapõhjalisemat infovahetust Eesti 
kõrgkoolide ja tööandjate vahel. Nende erialade õppuritele, 
kus tööjõupuudus on eriti tuntav, tuleks anda selgemat teavet 
tööturu ootuste kohta.

• Riigil peaks olema ingliskeelse õppe tuleviku kohta pikaajaline 
visioon. Ingliskeelsete õppekavade arendamisel on oluline 
tugineda ühiselt kokku lepitud arusaamadele ingliskeelse õppe 
kohast Eesti kõrgharidusmaastikul.

• Nii ülikooli kui ka riigi tasandil on soovitatav jõulisemalt edas-
tada avalikkusele välisüliõpilaste ja -töötajate edulugusid.

• Ühiskonnas leviv vastuseis võõrkeelsele õppele võib ohustada 
välisüliõpilaste värbamist ja pärssida rahvusvahelise õppe 
arengut. Et seda ennetada, on vaja, et organisatsioonid teeksid 
omavahel rohkem koostööd.

Kõrgkoolide tagasiside temaatilisele hindamisele, 
edasised tegevused
Temaatilisel hindamisel osalenud kõrgkoolide hinnangul oli ene-
seanalüüsiks ning ettevalmistuseks kulunud energia ja ajamaht 
meeldivalt napp võrreldes tavapäraste kõrghariduse hindamis-
tega. Analüüsi osa võiks eneseanalüüsi küsimustikus olla isegi 
suurem. Ka eesti(keelsete) ekspertide kasutamine oli positiivne 

kogemus. Põhikasu hindamisest oli eeskätt kogemustevahetus 
– teiste kõrgkoolide kogemustest õppimise võimalus. Kindlasti 
tuleks temaatiliste hindamiste formaadis säilitada lõpuseminar, 
mis oli väga hea viis kogemuste vahetamiseks ka kriitilistel tee-
madel. Hindamisaruanne peegeldab osalenud kõrgkoolide sõnul 
olukorda objektiivselt, siiski oleks dokumendis võinud tervikpildi 
saamiseks rohkem käsitleda (lisaks kõrgkoolidele) teemaga 
seotud institutsioone nagu Politsei- ja Piirivalveamet, „Work in 
Estonia“, Siseministeerium jt. Rahvusvahelistumine hindamis-
teemana oleks võinud olla laiem – praegu käsitleti rahvusvahelisi 
üliõpilasi, st ainult kitsast aspekti kõrghariduse rahvusvahelistu-
misest. Samas oleks vajalik ka temaatiline süvitsiminek, näiteks 
rahvusvahelistumine ärinduse õppekavades.

Meetodi osas võiks edaspidi mõelda ka teistele hindamiskülas-
tuste ja intervjuude korraldamise viisidele, näiteks kõrgkoolideva-
helised (fookus)grupid, küsitlused enne külastust, süvaintervjuud 
jm. 

Kuna teemaga on lisaks kõrgkoolidele seotud palju institut-
sioone alates üliõpilaste vastuvõtust (viisad, elamisload, kvali-
fikatsiooni tunnustamine), igapäevasest toimetulekust (maju-
tus, arstiabi, kohanemine, keeleõpe) kuni võimaliku tööturule 
sisenemisega, siis kaardistati 2019. aasta maikuus koostöös 
juhtkomisjoniga vajalikud edasised tegevused ja nendega seotud 
institutsioonid, et edasisi tegevusi oleks omavahelises koostöös 
lihtsam kavandada.

Temaatiline hindamine võimaldas ühelt poolt saada ülevaate 
välisüliõpilaste õppimisest Eesti kõrgkoolides, teiselt poolt oli 
oluline lisandväärtus parimate praktikate jagamine ülikoolide 
vahel ning tihedam koostöö teiste organisatsioonidega, millel on 
oluline panus välisüliõpilaste toetamisel.
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Ülevaade Haridus- ja Teadusministeeriumile edastatud 
pöördumistest

Piret Otti, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert

Käesolevas ülevaates tehakse kokkuvõte 2018/2019. õppeaastal 
Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) välishindamisosakonda 
saabunud lastevanemate, õpilaste, koolitöötajate ning teiste 
huvirühmade saadetud kirjalikest ja suulistest pöördumistest. 
Eesmärk on tuua välja sellel õppeaastal esile kerkinud probleemid. 

Ülevaade sisaldab nii haridusasutuste pidajate kui õppeasu-
tuste tegevuse kohta esitatud kaebusi. Õppeasutused on liigitatud 
tegutsemise vormi järgi (koolieelne lasteasutus, üldhariduskool, 
huvikool, kutseõppeasutus). Kaebused on jagatud järgmistesse 

valdkondadesse: juhtimine, personalitöö, õppe- ja kasvatustege-
vus, ressursid ning muud teemad, mis nimetatud valdkondade 
alla ei liigitunud.

2018/2019. õppeaastal laekus HTMi välishindamisosakonda 
266 kaebust. Pidaja tegevuse kohta on tehtud 22 ning õppeasu-
tuste tegevuse kohta 244 pöördumist, neist 41 koolieelsete las-
teasutuste kohta, 185 üldhariduskoolide kohta, kaks huvikoolide 
kohta ning 16 kutseõppeasutuste kohta (tabel 1).

Tabel 1. Pöördumiste koguarv 2018/2019. õppeaastal

Tabelist 1 nähtub, et kõige rohkem esitati kaebusi õppe- ja kasva-
tustegevuse valdkonnast (87), järgmine valdkond oli personalitöö 
(55), sellele järgnesid juhtimine (47), muud teemad (25) ning 
ressursid (14). 

Pidaja tegevuse kohta laekusid rahulolematusavaldused 
eelkõige seoses lasteaia- ja koolikoha määramisega, kuid ka 
koolitranspordi korralduse osas, koolidirektori töölevõtmise tee-
mal, uuriti kohaliku omavalitsuse ametniku tööülesannete kohta, 
tehti ettepanekud uurida kohaliku omavalitsuse ametniku sobivust 
ametikohale ning korraldada teenistuslik järelevalve.

Õppeasutuste tegevuse kohta laekus kõige rohkem pöördu-
misi õppe- ja kasvatustegevuse  kohta.

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas oli suur hulk pöör-
dumisi seotud õpetamise, õppekava ja õppekorraldusega. Välis-
hindamisosakonnas menetleti ajutist õppetööst eemaldamist, 
klassikursuse kordamajätmist, ainetundide ärajäämist, õpetaja 
tundide vahetamist huviringi tegevuse vastu, õppekvaliteediga 
seonduvat, vasakukäelise õpilase õpetamist, keelekümbluse kor-
raldamist, kontrolltööde korraldust, anti vastuseid inimeseõpetuse 
sisu ning kolmandast võõrkeelest loobumise teemal. Haridusliku 
erivajadusega laste/õpilaste õppekorralduse ja tugiteenuste taga-
misega seonduvalt menetleti individuaalse õppekava koostamist, 
koduõppes ja väikeklassis õppetöö korraldamist, lihtsustatud 
õppekava määramist kooli poolt, tugiteenuste tagamist, vähenda-
tud õpitulemuste rakendamist, aga ka kaasava hariduse ja õpiabi 

korraldamist üldisemalt. Suurem teemaüksus oli ka hindamine. 
HTMi pöörduti hinde vaidlustamiseks, selguse saamiseks hin-
damise põhimõtete, tasemetööde hindamise ja järelevastamise 
osas; abi otsiti ka siis, kui koolitöötaja muutis õpilase hindeid. 
Veel seondub pöördumiste temaatika kiusamise, laste/õpilaste 
vaheliste arusaamatuste ja ebameeldiva õpikeskkonnaga. Nen-
desse juhtumitesse suhtusid eksperdid väga tõsiselt – eeldati, et 
lasteasutus, kool või pidaja leiab probleemile väga kiire lahenduse. 

Personalitöö valdkonnas oli palju küsimusi õpetaja, tugi- 
spetsialistide, õppealajuhataja ja direktori kvalifikatsiooni teemal; 
väljendati rahulolematust õppeasutuste töötajate tegevuse ja 
käitumise suhtes. Mitmed käitumisega seotud kaebused sisal-
dasid õpetajapoolse kiusamise ja töökiusamise juhtumeid. HTMi 
pöörduti õppeasutuste personali töölevõtmise õiguspärasuse 
väljaselgitamiseks, personali liikuvuse kohta hinnangu saamiseks, 
tehti etteheiteid õpetaja vahetumise tõttu ning sooviti õpetaja 
vahetamist.

Juhtimise valdkonnas esitati kaebusi direktori tegevuse ja 
käitumise, sh laste/õpilaste vastuvõtmisel ja väljaarvamisel, 
kodukorras kehtestatud nõuete kohta, lapsevanematega koostöö 
mittetegemise tõttu, töölepingu tingimuste muutmise suhtes, 
õpilaste arvu kohta klassis, korruptsioonikahtluse tõttu.

Muude teemade valdkonnas menetleti suitsetamist ja koera 
hoidmist õppeasutuse territooriumil, remondiaegset töökorral-
dust, haige lapse kojusaatmist, toitlustamisega seonduvat, lapse-

koolieelne 
lasteasutus üldhariduskool huvikool kutseõppeasutus kokku

PIDAJA 5 17 - - 22

ÕPPEASUTUS 41 185 2 16 244

sh juhtimine 9 38 - 47

sh personalitöö 10 45 - 55

sh õppe- ja kasvatustegevus 12 74 1 87

sh ressursid 2 11 1 14

sh muud teemad 8 17 - 25
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vanematevahelisi arusaamatusi, kaduma läinud või hoiule võetud 
asjade hüvitamist või tagastamist, ajakirjanduses laimamist, 
asutuse ebaseaduslikku tegevust, poliitilise agitatsiooni tegemist.

Ressursside valdkonnas olid pöördumised seotud õppema-
terjalide ja -vahendite ning õppekorralduse eest raha küsimisega, 
etteheiteid tehti niiskete ja hallitanud või remontimata ruumide 
pärast.

Kokkuvõte

• 2018/2019. õppeaastal oli probleemseim valdkond õppe- ja 
kasvatustegevus, kus avaldusi esitati õpetamise, õppekava, 
õppekorralduse ja hindamise, haridusliku erivajadusega laste/
õpilaste õppekorralduse ja tugiteenuste tagamise ning kiusa-
mise, laste/õpilaste omavaheliste arusaamatuste ja ebameel-
diva õpikeskkonna teemal.

• Personalitöö valdkonnas olid kesksel kohal töötajate kvalifi-
katsioon, tegevus ja käitumine.

• Juhtimise valdkonnas väljendati rahulolematust juhi tegevuse 
ja käitumise suhtes.

• Muude teemade all käsitleti eelkõige asutuse territooriumi, 
remondi, toitlustamise, tervise ja turvalisusega seonduvat.

• Ressursside valdkonnas oli kesksel kohal õpilastelt ja nende 
perelt oodatav kaasrahastamine.

Soovitused 

• Selgitada õpilastele ja lastevanematele, kuhu on võimalik 
probleemide ja murede korral pöörduda.

• Olla laste/õpilaste, nende vanemate ja töötajate pöördumiste 
puhul tähelepanelikum ning võtta aega vastamiseks ja selgi-
tamiseks.
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Ülevaade kodukordade seirest
Kaidi Maask, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) korraldas 2018/2019. 
õppeaasta mais ja juunis haridusasutuste kodukordade seire, 
mille eesmärk oli saada ülevaade, kas kodukorrad on kooskõlas 
õigusaktides kehtestatuga ning nõustada pidajaid ja õppeasutusi, 
et viia vajadusel sisse täiendused. 

HTMi välishindamisosakonna seire eesmärk on saada üle-
vaade seiratavas valdkonnas rakendatavatest praktikatest ja 
esinevatest puudustest ning anda vastavat tagasisidet nii õppe-
asutusele kui pidajale. Oluline on kaasata tagasiside andmisel 
pidajaid, et nad oleksid teadlikud ministeeriumi soovitustest ja 
saaksid seda silmas pidades nõustada ja jagada suuniseid ka 
teistele õppeasutustele, kes seire valimisse ei kuulunud. Seire 
tagasisides õppeasutustele tõid eksperdid välja tähelepanekud 
vastuolude kohta õigusaktidega ning sätted, mis vajasid täien-
damist või korrastamist.

Kodukordade seires võeti vaatluse alla õppeasutuste veebileh-
tedel avalikustatud kodukorrad. 530st üldhariduskooli kodukor-
rast oli valimis 60 kodukorda ning 618st koolieelse lasteasutuse 
kodukorrast 31 kodukorda.

Koolieelsete lasteasutuste kodukordade seire 
tulemused 
Koolieelse lasteasutuse seaduses (KELS) sätestatakse, et las-
teasutuse kodukord avalikustatakse lasteasutuse veebilehel. 
Kõikide valimis olnud lasteasutuste veebilehtedel oli kodukord 
kättesaadav. KELSi alusel on lasteasutuse kodukorrale sätestatud 
kaks peamist nõuet: üks neist sätestab kodukorra kehtestamise 
ning teine vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 
ennetamise, neile reageerimise, nendest teavitamise ja nende 
lahendamise. 

KELSi § 92 lõike 1 kohaselt koostab lasteasutuse kodukorra 
direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteasutuse hoolekogule. 
Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täit-
miseks kohustuslik. 

Tulenevalt seadusest on direktori ülesanne kodukorra koos-
tamine ning kodukorra kehtestab hoolekogu. Valimis olnud 31 
lasteasutuse kodukorrast ei selgunud 14 juhul, kes on kodukorra 
kehtestanud. 11 lasteasutuses oli kodukorra kinnitanud direktor 
ning viis kodukorda oli kinnitanud hoolekogu. Ühel lasteasutusel 
oli kodukord kehtestatud hoolekogu koosolekul ning kaks aastat 
hiljem kinnitatud direktori käskkirjaga. 

Teise olulise sättena peab lasteasutuse kodukorras olema 
kehtestatud laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist 
turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageeri-
mise, juhtumitest teavitamise, nende lahendamise ning meetme 
rakendamise kord.

Kodukordades oli välja toodud ennetavaid tegevusi, nt värava 
sulgemine nii lasteasutuse territooriumile sisenedes kui ka välja 
liikudes. Vähesel määral oli reguleeritud transpordivahendite 
kasutamine õuealal. Kõikides valimis olnud lasteasutuste kodu-

kordades vajas täiendamist vaimse ja füüsilise turvalisuse osa.
Lasteasutuses peab olema läbi mõeldud, kuidas toimub vaim-

set ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamine 
ja neile reageerimine. Sealhulgas ka see, kuivõrd on kõiki pooli 
teavitatud, millist käitumist oodatakse lasteasutuse töötajalt, 
lapselt ja perekonnalt. Nii lapsevanemad kui töötajad peavad 
teadma, keda ohuolukordadest teavitada. Oluline on ka välja tuua 
juhtumite lahendamise ja meetmete rakendamise põhimõtted. 

Paljudes kodukordades oli sätestatud, kes tohib lapsele las-
teasutusse järele tulla. Lasteasutuse jaoks on esmatähtis, et 
vanemad teavitaksid lasteasutust sellest, kes perekonnaliikmetest 
võib lapsele lasteaeda järele tulla. Lasteasutuse kodukorras tuleb 
reguleerida, et lasteaed annab lapse üle teisele isikule (kes ei ole 
lapsevanem) juhul, kui lapsevanem on lasteaeda sellest eelnevalt 
informeerinud. Kui lasteaia hinnangul rikub vanem oma otsustega 
lapse heaolu ning seab ohtu lapse turvalisuse, tuleb vajadusel 
teavitada sellest kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat, äär-
muslikel juhtudel ka politseid. 

KELSi § 20 lõike 3 järgi on lasteasutuse personal kohustatud 
andma teavet valla- või linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse 
kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, 
et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on 
kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver. 
Seega lasub lapsevanemal küll esmavastutus ning tal on lapse 
suhtes otsustusõigus, kuid lasteaia personal peab teavitama 
kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat, kui näeb, et lapseva-
nema otsused ei ole lapse parimate huvidega kooskõlas.

Juhime ka tähelepanu, et KELSi kohaselt võib lapse lasteaiast 
välja arvata üksnes vanema taotluse alusel või siis, kui laps läheb 
kooli. Muid aluseid seadus ette ei näe.

Üldhariduskoolide kodukordade seire tulemused
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 68 lõike 1 kohaselt 
kehtestab kooli kodukorra direktor. Veebilehtedel avalikustatud 
kodukordadest nähtus, et 45 üldhariduskooli kodukorra 60st oli 
kinnitanud direktor ja 14 kodukorra puhul ei selgunud, kes on 
dokumendi kinnitanud. Ühe üldhariduskooli kodukorra oli keh-
testanud kooli pidaja, mis ei ole korrektne ning sellele juhiti ka 
kooli tähelepanu. Selguse huvides võiks kodulehel avalikustatud 
dokumendi juures olla välja toodud informatsioon kinnitaja ja 
kinnitamise aja kohta.

Hindamisest teavitamine
Hindamisest teavitamine sätestatakse kooli kodukorras. 60st vali-
mis olnud kodukorrast ei olnud hindamisest teavitamist sätesta-
tud 21s ning täiendamist vajas antud kord 15 kodukorras. Oluline 
on, et kodukorras oleks välja toodud, kuidas toimub hindamisest 
teavitamine, sh kes, kuidas ning millal teavitab. Koolis tuleb läbi 
mõelda, et teavitamine oleks üheselt arusaadav nii õpilasele kui ka 
lapsevanemale. Mitmete koolide kodukordades oli välja toodud, et 
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hinnetest teavitatakse e-kooli või Stuudiumi kaudu, kuid hinnetest 
teavitamine ei ole sama, mis hindamisest teavitamine.

Puudumisest teavitamine
Õppest puudumise teavitamise kord oli koolide kodukordades 
üldjuhul sätestatud, ainult viies koolis ei olnud põhimõtteid välja 
toodud ning kümnel koolil vajas kord täiendamist. Juhime tähe-
lepanu, et kord tähendab regulatsiooni, kus on sätestatud, kes, 
millal, mida ja kuidas teeb.

Õppekavavälises tegevuses ruumide kasutamine
Peaaegu pooltes koolides oli sätestamata kord, mille alusel on 
õpilasel õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma 
kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid 
vahendeid või vajas antud regulatsioon korrastamist. Välja oli 
toodud erinevaid lahendusi, mis viitasid, et üldhariduskoolides 
on mõeldud, kuidas õpilased saavad erinevaid ruume kasutada. 
Kodukordades jäi arusaamatuks, keda ja kuidas peab õpilane 
teavitama.

Vaimne ja füüsiline turvalisus
Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohus-
tavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest 
teavitamise, nende lahendamise korrad olid koolide kodukordades 
kõige vähem lahti kirjutatud. Selgus, et valimis olnud 60 koolist 
32s ei olnud vaimse ja füüsilise turvalisuse põhimõtted lahti 
kirjutatud ning 13 õppeasutuses vajasid põhimõtted täiendamist. 
Kõikidel pooltel peab olema selge arusaam, millised on vaimset 
või füüsilist turvalisust ohustavad olukorrad, milliseid meetmeid/
tegevusi rakendatakse turvalisuse tagamiseks. Vastavad tege-
vusjuhised oleks otstarbekas sõnastada võimalikult konkreetselt 
– kes teavitab, kes otsustab, kes tegutseb. Siinjuures ei tohi 
unustada, et mis tahes sekkuja, õpilane või koolitöötaja, peab 
eelkõige tagama enda ohutuse ja tegema esimesed sammud, 
et vähendada võimalikke kahjusid, ning alles siis toimub teavi-
tamine. Korras on oluline välja tuua, kelle poole pöörduda ning 
keda teavitada, nt ei ole selge, kellega suhelda, kui tuuakse välja, 
et tuleb teavitada kooli. 

Jälgimisseadmestiku kasutamine
Kui koolides kasutatakse jälgimisseadmestikku, tuleb kasutamise 
kord sätestada kooli kodukorras. Kool ei ole avalik koht ning kind-
lasti tuleb territooriumile sisenejat teavitada, et koolis kasutatakse 
jälgimisseadmestikku, nt vastavate kleebistega. Kodukorras tuleb 
tuua välja, kellel on õigus vaadata videokaamera pilti jooksvalt, 
kellel on ligipääs salvestistele ja kui kaua ning kus salvestisi 
hoiustatakse. Samuti on oluline, et salvestistele ligipääsu otsus-
taks direktor ning salvestiste vaatamise kohta jääks maha märge, 
kes, millal ja millises mahus neid vaatas. Soovitame regulatsiooni 
väljatöötamisel kasutada Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel 
olevaid juhendeid ja lähtuda isikuandmete kaitse seaduses sätes-
tatust. Koolides, kus ei kasutata jälgimisseadmestikku, võiks olla 
ka kodukorras kirjas, et jälgimisseadmestikku ei kasutata. And-
mekaitse Inspektsioon soovitab kehtestada kooli territooriumil 
filmimise ja pildistamise korra, reguleerides selles ära filmimise, 
pildistamise ja salvestiste avalikustamise reeglid nii õpilastele, 
vanematele, töötajatele kui ka kolmandatele isikutele, sh mee-
diale kõige laiemas tähenduses. Vajalikud juhised regulatsiooni 
kehtestamiseks on kättesaadavad Andmekaitse Inspektsiooni 
veebilehel.

Päevakava
Kooli päevakavaga reguleeritakse koolis toimuvat, sh õppetundide 
toimumist, vahetundide pikkust ja huviringide tegevust. PGSi § 55 
lõike 4 kohaselt tehakse õpilasele ja statsionaarses õppes õppiva 
õpilase vanemale kooli kodukorras sätestatud korras teatavaks 
õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast. Valimis olnud 60 kodu-
korrast ei olnud 30s sätestatud päevakavast teavitamise korda, 
st kes ja kuidas teavitab õpilasi ja lapsevanemaid. Siinjuures on 
koolil õigus ise otsustada, kuidas teavitamine toimub, kuid kooli 
kodukorras peab olema see välja toodud. 

Esemete hoiustamine
PGSi § 58 lõike 5 kohaselt sätestatakse kodukorras kooli hoiule 
antud esemete hoiustamise ja tagastamise kord. Koolide kodu-
kordades oli välja toodud, millistes olukordades võib õpetaja võtta 
eseme kooli hoiule. Valimis olnud kodukordadest 19s ei olnud 
esemete hoiustamist ja tagastamist sätestatud ning 16s oli vajalik 
antud regulatsiooni täiendada. Sätestamata oli, kus esemeid 
hoiustatakse ja kuidas toimub tagastamine. Kodukordades ei ole 
vaja välja tuua loetelu, milliseid asju võetakse kooli hoiule, sest 
see võib vajada aja jooksul täiendamist. Konkreetselt tuleks aga 
sõnastada, kes ja kus hoiustab ning kuidas toimub tagastamine. 
Läbi tuleks mõelda ka esemete hoiule võtmise dokumenteerimise 
kord, st kas ja kuidas pannakse kirja informatsioon ära võetud 
eseme ja selle tagastamise kohta. 

Tugi- ja mõjutusmeetmed
Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord peab 
olema sätestatud kooli kodukorras. Lisaks on PGSis sätestatud, 
millisest mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse kirjalikus 
taasesitamist võimaldavas vormis, mis tuleb kodukorras välja 
tuua. Seires selgus, et 60st valimis olnud kodukorrast ei olnud 
32s sätestatud nimetatud korda ning lisaks 22 kodukorras vajas 
teavitamise kord täiendamist. Mitmes kodukorras olid välja too-
dud mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamine ja meetme 
määramise põhimõtted, kuid ei olnud täpsustatud tugimeetmete 
rakendamisest teavitamist. Kodukorras on oluline välja tuua nii 
tugi- kui ka mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord. 
Kodukorrast peab selguma, kes, kuidas ja millal teavitab ning 
keda teavitatakse. 

Õpilaste tunnustamine
PGSi § 57 kohaselt tunnustatakse valdkonna eest vastutava 
ministri kehtestatud tingimustel ja korras õpilast õpingute jooksul, 
kiitusega põhikooli lõputunnistusel ning gümnaasiumi lõpetami-
sel kuld- või hõbemedaliga. Kool võib kodukorras sätestada ka 
muid tunnustusmeetmeid. Valimis olnud koolide kodukordades 
olid välja toodud meetmed, mis lähtusid seadusest, mõningates 
koolides olid ka täiendavad tunnustusmeetmed. Tavapäraselt 
tunnustatakse koolides õpilasi olümpiaadidel, spordivõistlustel või 
muudel üritustel saavutatud tulemuste eest ning ka vanemaid, nt 
koostöö eest. Nimetatud tunnustamist oli valimis olnud koolide 
kodukordades väga vähe välja toodud. 

Gümnaasiumist väljaarvamine
Valimis olnud gümnaasiumite kodukordades oli välja toodud 
täiendavaid aluseid gümnaasiumist väljaarvamiseks, mis on luba-
tud lähtuvalt PGSi § 28 lõikest 2. Mõnes koolis oli väljaarvamise 
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tingimusena välja toodud, et õpilane arvatakse koolist välja, kui ta 
rikub kooli kodukorda. Antud sätet on vajalik täiendada, et kõigile 
pooltele oleks selgem, milliseid rikkumisi ja millisel määral pee-
takse silmas. Ühes kodukorras oli kehtestatud, et väljaarvamisel 
saab määravaks põhjuseta puudumiste arv, kuid arusaamatuks 
jäi, millise aja jooksul põhjuseta puudutud tunde arvestatakse. 
Koolist väljaarvamise otsused saab teha direktor, õppenõukogu 
ei saa seda otsust teha. 

Nõuded õpilase käitumisele
Nõuded õpilase käitumisele esitatakse kooli kodukorras. Koo-
lide kodukordades oli välja toodud erinevaid nõudeid õpilaste 
käitumisele, mis tulenesid koolide eripärast. Õpilaste käitumise 
nõudeid sõnastades tuleks pöörata tähelepanu sellele, et need 
oleksid väljendatud õpilastele arusaadavalt ja eakohaselt, mis 
loob eelduse, et nõudeid ka täidetakse. Avalikus kohas käitumise 
üldnõuded on välja toodud korrakaitseseaduse § 55 lõikes 1. Kuna 
kooliruumid pole korrakaitseseaduse mõistes avalik koht, võiks 
nõuded kehtestada kooli kodukorras.

Õpilaspileti kasutamine
Haridus- ja teadusministri 13.08.2010. a määruse nr 42 „Õpilas-
pileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm“ § 2 lõike 4 kohaselt 
sätestatakse kooli kodukorras õpilaspileti kasutamise kord. Õpi-
laspileti kasutamise korda ei olnud sätestatud valimis olnud 60 
kooli kodukorra seast 36s ja kahes kodukorras oli vaja korda 
täpsustada. 

Kokkuvõte

• Kodukordade seire eesmärk oli saada ülevaade sellest, kas 
kodukorrad on kooskõlas õigusaktides kehtestatuga ning 
nõustada pidajaid ja õppeasutusi, et viia vajadusel sisse 
täiendused.

• Kõikides valimis olnud kodukordades vajab täiendamist vaim-
set ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, 
olukordadele reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende 
lahendamise ja meetmete rakendamise kord.

• Nõuded õpilase käitumisele on vaja kodukordades täpsemalt 
ja konkreetsemalt sõnastada, et need oleksid igas vanuses 
õpilastele arusaadavad.

• Peaaegu pooltes koolides oli sätestamata kord, mille alusel 
on õpilasel õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta 
oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi 
ja muid vahendeid või vajas regulatsioon korrastamist.

• Valimis olnud 60 kodukorra seast ei olnud 30s sätestatud 
päevakavast teavitamise korda. Siinjuures on koolil õigus ise 
otsustada, kuidas teavitamine toimub, kuid kodukorras peab 
olema see välja toodud.

Soovitused 

• Tutvuda korrakaitseseaduses esitatud avalikus kohas käitu-
mise üldnõuetega, sest kooliruumid pole korrakaitseseaduse 
mõistes avalik koht ning seepärast võiks nimetatud nõuded 
kehtestada kodukorras.

• Pöörata suuremat tähelepanu täiendavate tunnustuspõhimõ-
tete väljatoomisele kooli kodukorras. 

• Kehtestada kooli territooriumil filmimise ja pildistamise kord, 
reguleerides selles ära filmimise, pildistamise ja salvestiste 
avalikustamise reeglid nii õpilastele, vanematele, töötajatele 
kui ka kolmandatele isikutele. 

• Selguse huvides võiks kodulehel avalikustatud kodukorra 
juures olla välja toodud informatsioon kodukorra kinnitaja ja 
kinnitamise aja kohta.
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Ülevaade kutseõppeasutuste õppekorralduseeskirjade 
seirest

Sigre Kuiv, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna peaekspert

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) korraldas 2019. aastal 
kutseõppeasutuste õppekorralduseeskirjade (ÕKE) õiguspärasuse 
ja asjakohasuse seire. Seire eesmärk oli saada kindlustunne, et 
kutseõppeasutustes on tagatud kutseõppe kättesaadavus ja 
sellele võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse 
korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus vastavalt 
kutseõppeasutuse seaduse (KutÕS) § 52 lõikele 1. Haridus- ja 
teadusministri 28.08.2013. a määrusega nr 23 „Kutseõppeasutuse 
arendustegevust ja õppekasvatustööd käsitlevate kohustuslike 
dokumentide nõuded ja dokumentide pidamise kord“ (edaspidi 
dokumentide määrus) on kehtestatud õppekasvatustöö kohus-
tuslikud dokumendid kutseõppeasutuses ning nende hulka kuulub 
ka ÕKE. Loetelu ÕKEs määratavatest kohustuslikest sätetest on 
kehtestatud määruse § 7 lõikes 2. ÕKEt muudetakse reeglina 
enne õppeaasta algust ning ÕKE ja selle muudatused kinnitab 
kooli nõukogu. 

Seire valimis oli kaheksa õppeasutust, millest kuus riigi-, üks 
era- ja üks munitsipaalkutseõppeasutus. KutÕSi § 25 lõike 6 koha-
selt on koolil kohustus oma veebilehel avalikustada muuhulgas 
ka ÕKE. Kõigil seire valimis olnud koolidel oli ÕKE kooli veebilehel 
avaldatud. Seire tulemusena anti kõigile valimis olnud koolidele 
tagasisidet ÕKE täiendamiseks ja korrigeerimiseks. 

Sagedasemad puudused ÕKEs puudutasid e-õppe, hindamise, 
täiskasvanute koolituste ja praktikaga seonduvat. Kas sätesta-
mata või puudulikult olid kehtestatud:
1) e-õppe korraldamise põhimõtted kaheksal koolil;
2) üldised hindamispõhimõtted, -kriteeriumid ja õppetööpäevikus 

kasutatavad tähised kaheksal koolil;
3) täiendusõppe kajastamine kaheksal koolil;
4) praktikakoha sobivuse hindamine kaheksal koolil;
5) koostöö praktikakoha juhendajaga seitsmel koolil;
6) praktikalepingu sõlmimise tingimused ja kord seitsmel koolil.

Kõigis seire valimis olnud koolides olid ÕKEs sätestamata e-õppe 
korraldamise põhimõtted. Mõnel juhul oli küll märgitud, et koolis 
toimub e-õpe, kuid selle põhimõtteid täpsemalt ei kirjeldatud. 
Samuti vajasid kõigi koolide ÕKEs täiendamist praktikaga seon-
duvad sätted, näiteks praktikakoha sobivuse hindamiseks oli ÕKE 
lisana mitmel koolil kehtestatud hindamise vorm, kuid seda, kes, 
millal ja kuidas vormi hindab, ÕKEs kirjeldatud ei olnud. Lisaks 
oli mitmel juhul puudulikult sätestatud või täielikult sätestamata, 
kuidas toimub koostöö praktikakoha juhendajaga ning praktika-
lepingu sõlmimise tingimused ja kord. Oluline on, et ÕKEs keh-
testatud praktikaga seonduvad sätted annaksid selged juhised, 
kuidas ühes või teises olukorras toimida, kellel on praktikaga 
seoses ülesanded ja millised need on. Näiteks on õpilasel oluline 
teada, kuidas toimub praktikakoha hindamine juhul, kui õpilane 
on ise leidnud ettevõtte, kus praktikat sooritada; milles seisneb 
praktikakohapoolse juhendajaga koostöö; millistel juhtudel peaks 

ta pöörduma koolipoolse juhendaja ja millistel juhtudel praktika-
koha juhendaja poole; kuidas ja millal toimub praktikalepingute 
sõlmimine.

Haridus- ja teadusministri 18.09.2013. a määruse nr 33 „Kut-
seõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“ 
§-s 3 kehtestatakse, mida tuleb õppeasutusel ÕKEs täiendusõppe 
kursuste kohta kajastada. Kõigi koolide ÕKEs esines puudusi 
nimetatud sätete kajastamisel. Mõnel juhul oli kool täiendusõppe 
kursuste kohta kehtestanud küll eraldi dokumendi direktori käsk-
kirjaga, kuid õigusaktidest tulenevalt peab see olema ÕKE osa, 
mille kinnitab kooli nõukogu.

Lisaks olid puudulikult kehtestatud või üldse kehtestamata:
1. ÕKEs kasutatavad mõisted kuuel koolil;
2. õppetöö päeviku täitmise tingimused ja kord viiel koolil;
3. õppevõlgnevuste ennetamise tingimused ja kord neljal koolil;
4. praktilise töö korraldus kolmel koolil;
5. praktilise töö tööohutuse alase juhendamise tingimused ja 

kord kolmel koolil;
6. praktikale suunamine kolmel koolil;
7. tugiteenuste osutamise tingimused ja kord kolmel koolil;
8. õpilase staatus kolmel koolil;
9. toetuste ja stipendiumite määramise ning maksmise tingimu-

sed ja kord kolmel koolil;
10. õpilaste ÕKE sisust ja selles tehtud muudatustest teavitamise 

kord kahel koolil;
11. õppekasvatustöö kavandamise ja korraldamise põhimõtted 

kahel koolil;
12. õppest osavõtu arvestamise tingimused ja kord kahel koolil;
13. õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamise tingi-

mused ja kord kahel koolil;
14. valikmoodulite valimise kord ühel koolil;
15. varasemate õpingute ja varasema töökogemuse arvestamise 

tingimused ja kord ühel koolil;
16. praktika hindamine ühel koolil.

Seire valimis olnud kuuel koolil olid ÕKEs määramata dokumen-
dis kasutatavad mõisted, mis omakorda raskendas mitmetel 
juhtudel sätete sisust arusaamist. Näiteks oli mitmel juhul kasu-
tatud läbisegi ühe ja sama asja nimetamisel erinevaid termineid, 
õigusaktides kasutatavatest terminitest erinevaid või vananenud 
termineid (nt õppenõukogu, hooldaja).

Mõned koolid olid ÕKE kohustuslikud sätted kehtestanud 
eraldi dokumendina, näiteks täiskasvanute täienduskoolituste 
korra või tugiteenuste osutamise tingimuste ja korrana, mis ei 
ole korrektne, kuna kõik dokumentide määruses nimetatud kor-
rad tuleb sätestada ÕKEs või selle lisades ning kinnitada ühtse 
dokumendina.

Ühel juhul oli kool kehtestanud ÕKEs ka sisekorraeeskirjad, 
kuid kuna ÕKE kinnitab kooli nõukogu ja sisekorraeeskirjad kooli 
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direktor, siis tuleb mõlemad kehtestada eraldi dokumentidena.
Samuti juhiti seires tähelepanu hindamisega seotud sätetele, 

näiteks oli mitmel juhul ÕKEs märgitud, et kui õpilane ei ilmu 
eksamile (kontrolltööle) või jätab kodutöö esitamata, siis märgi-
takse eksam mittesooritatuks või hinnatakse õpilast puuduliku 
hindega. Koolil tuleb taolisi sätteid kehtestades silmas pidada, 
et eksamite ja kodutöödega hinnatakse õpilase teadmisi. Hari-
dus- ja teadusministri 28.08.2013. a määruse nr 24 „Kutseõppes 
kasutatav ühtne hindamissüsteem, õpiväljundite saavutatuse 
hindamise alused, hindamismeetodid ja -kriteeriumid ning hinnete 
kirjeldused“ § 2 lõike 2 kohaselt on hindamise eesmärk õpilase 
arengu toetamine tagasiside abil ning usaldusväärse teabe and-
mine õpingute läbimise tulemuslikkuse kohta. Tegemata töö puhul 
ei ole teadmisi võimalik hinnata, saab hinnata üksnes hoolsust. 

Mitmed koolid olid sätete kehtestamisel kasutanud termi-
neid „reeglina“ või „üldjuhul“, näiteks õppevõlgnevustega õpilasi 
reeglina praktikale ei lubata või tasumine toimub üldjuhul enne 
kursuse algust. Sellisel kujul jääb arusaamatuks, millised on need 
erandjuhud, kui toimitakse teisiti.

Lisaks võib välja tuua, et ÕKEs esines mitmel juhul topelt 
reguleerimist, ühte ja sama valdkonda või teemat oli reguleeritud 
mitmes ÕKE punktis. Samuti oli ÕKEsse kopeeritud üks-ühele 
õigusaktide sätteid, mis ei ole vajalik, kuna need on nagunii kõi-
gile täimiseks kohustuslikud. Kool peaks oma dokumendis välja 
tooma eelkõige õppeasutuse erisused võrreldes õigusaktidega. 
Samuti oli ÕKEs sätteid, mis olid õigusaktide muudatustega 
kooskõlla viimata, näiteks oli viidatud enne 01.09.2013 kehtinud 
kutseõppeasutuse seaduse alusel koostatud õppekavadele, mille 
alusel ei või koolid alates 01.09.2018 enam õpet korraldada.

Seires vaadeldi muuhulgas ka õpilase koolist väljaarvamise 
aluseid. Ajendi selleks andis õiguskantsleri 17.04.2019 minis-
teeriumisse saadetud kiri, milles õiguskantsler juhtis tähelepanu, 
et üksnes dokumentide määruse § 7 lõike 2 punkt 15 ei saa olla 
aluseks õpilase koolist väljaarvamise tingimuste sätestamiseks 
ÕKEs, kuna KutÕSi § 20 lõike 1 järgi ei ole haridus- ja teadusmi-
nistril õigust volitada kutseõppeasutuse nõukogu kehtestama väl-
jaarvamise tingimusi. KutÕSis nähakse ette, et õpilane arvatakse 
koolist välja pärast seda, kui ta on õpingud lõpetanud ning muid 
koolist väljaarvamise aluseid seadus ei sätesta. Õiguskantsleri 
seisukoht on, et haridusasutusest väljaarvamine piirab inimese 
õigust haridusele, mis on põhiõigus, mida saab piirata üksnes 
seaduse alusel. Seires vaadati, milliseid väljaarvamise aluseid 
on koolid pidanud vajalikuks ÕKEs sätestada. Seire tulemusena 
selgusid järgmised kõige sagedamini kehtestatud väljaarvamise 
alused:

• õppetööle mitteilmumine teatud aja jooksul;

• pärast akadeemilist puhkust õppetööle mitteilmumine;

• edasijõudmatus õppetöös;

• õppeaja möödumine;

• õpingute lõpetamine;

• põhjuseta puudumine;

• sisekorraeeskirjade, ÕKE ja/või õpilaskodu reeglite rikkumine;

• vääritu käitumine;

• eksimine üldiste käitumisnormide vastu;

• õpilase surm.

HTM nõustus õiguskantsleri ettepanekuga olukorra lahendami-
seks ning sellest tulenevalt algatatakse KutÕSi muutmine, et 
sätestada õpilase koolist väljaarvamise alused seaduses, nagu 
need on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 28 
ja kõrgharidusseaduse §-s 17.

Kokkuvõte 

• Kutseõppeasutuste ÕKE seire eesmärk oli saada kindlust, et 
kutseõppeasutustes on tagatud kutseõppe kättesaadavus ja 
sellele võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse 
korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

• Seire valimis oli kokku kaheksa kooli, neist kuus riigi-, üks 
munitsipaal- ja üks erakutseõppeasutus.

• Positiivne oli, et kõik koolid olid ÕKE nõuetekohaselt oma kooli 
veebilehel avalikustanud.

• Seire tulemusena tehti ettepanekuid ÕKE täiendamiseks või 
korrigeerimiseks kõikidele valimis olnud koolidele.

• Sagedasemad puudused ÕKEs olid e-õppe, praktika, hindamise 
ja täiskasvanute koolitustega seonduvate regulatsioonide 
puudulik sätestamine või sätestamata jätmine.

• Seire tulemusena ÕKEst saadud info põhjal algatab HTM sea-
duse muutmise eelnõu väljaarvamise aluste kehtestamiseks 
KutÕSis.

Soovitused

• ÕKE sätete kehtestamisel tuleks lähtuda põhimõttest, et need 
peavad andma selged suunised, kuidas ühes või teises olu-
korras toimima peab ehk vastused küsimustele kes, kuidas 
ja millal midagi teeb.

• Koolidel tasuks edaspidi kaaluda õigusaktide sõna-sõnalt 
kopeerimise vajalikkust ÕKEs ja võimalusel seda vältida, 
lisaks tuleks vältida erinevates peatükkides samade sätete 
kordamist.

• ÕKEs tuleb kehtestada kõik dokumentide määruses nõutu 
ning ÕKE ja sisekorraeeskiri tuleb kehtestada eraldi doku-
mentidena. ÕKE peab KutÕSi kohaselt kinnitama nõukogu ja 
sisekorraeeskirja kooli direktor.
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Ülevaade kutseõppeasutuste vastuvõtukordade seirest
Katrin Ohakas, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert

Haridus- ja Teadusministeerium viis kutseõppeasutustes 2019. 
aastal läbi seire, milles vaadeldi õpilaste vastuvõtu korra õigus-
pärasust ja asjakohasust.

Seires analüüsiti üheksa kutseõppeasutuse vastuvõtu korda: 
Juuksurite Erakool Maridel, Kopli Ametikool, Ida-Virumaa Kutseha-
riduskeskus, Rakvere Ametikool, Tallinna Majanduskool, Tallinna 
Teeninduskool, Valgamaa Kutseõppekeskus, Viljandi Kutseõppe-
keskus, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool.

Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõttu reguleerib haridus- ja 
teadusministri 16.04.2018. a määrus nr 14 „Õpilase kutseõppe-
asutusse vastuvõtu kord“ (edaspidi vastuvõtu korda reguleeriv 
määrus). 

Vastavalt haridus- ja teadusministri 28.08.2013. a määruse 
nr 23 „Kutseõppeasutuse arendustegevust ja õppekasvatustööd 
käsitlevate kohustuslike dokumentide nõuded ja dokumentide 
pidamise kord“ (edaspidi kohustuslike dokumentide määrus) § 7 
lõikes 2 sätestatule peab kooli õppekorralduseeskirjas määrama 
õpilaste vastuvõtmise korra. Seega on kutseõppeasutusse vas-
tuvõtu kord üks osa kutseõppeasutuse õppekorralduseeskirjast 
(ÕKE), mitte iseseisev dokument. 

Seitsmel seirataval koolil oli vastuvõtu kord kehtestatud ÕKE 
lisana. Sellisel juhul on oluline jälgida kaht aspekti. Vastavalt 
kutseõppeasutuse seaduse § 17 lõike 5 punktile 5 kinnitab kooli 
ÕKE, sealhulgas selle lisad, kooli nõukogu. Lisana esitatud vas-
tuvõtu korda ei saa kinnitada direktor käskkirjaga. Teiseks on 
lisana esitatud vastuvõtu korra puhul oluline läbi mõelda, kas ja 
milliseid vastuvõtuga seotud sätteid on vajalik kirja panna ÕKE 
põhiossa. Koolides, kus lisana esitatud vastuvõtu korras olid 
mitmed vastuvõtu sätted ÕKE põhiosas, olid need ka lisana keh-
testatud vastuvõtu korras, sealjuures mõnedel juhtudel sarnased 
sätted osaliselt erinesid. Soovitame kõik õpilaste vastuvõtuga 
seonduva määrata ÕKE lisana õpilaste vastuvõtu korras. Siis ei 
teki olukorda, kus ühe dokumendi erinevates alajaotistes esitatud 
sätted dubleerivad üksteist, on kas mitmeti sõnastatud või isegi 
üksteisega vastuolus.

Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtmise korras peavad 
olema sätestatud nii vastuvõtu tingimused kui kord. 

Vastuvõtu tingimused
Kool kehtestab vastuvõtu korras vastuvõtu tingimused: millistel 
asjaoludel, millises olukorras ja kellel on võimalik taotleda kooli 
vastuvõtmist. 

Kooli vastuvõtmiseks esitatavate dokumentide määratlemisel 
on oluline juhinduda vastuvõtu korda reguleeriva määruse § 3 
lõikes 2 sätestatust. Seiratavad koolid olid sätestanud vastuvõt-
miseks nõutavate dokumentide hulgas mitmeid, mille nõudmine 
pole kas õiguspärane või asjakohane. Mitmed koolid andsid kooli 
astumise õiguse vaid Eesti Vabariigi kodanikele ja Eestis elamisloa 
alusel elavatele isikutele. Antud tingimus on vastuolus välismaa-
laste seaduse § 10 lõikega 1, mille järgi tagatakse Eestis viibivale 

välismaalasele Eesti kodanikuga võrdsed õigused ja vabadused, 
kui põhiseaduses, välismaalaste seaduses, muus seaduses pole 
sätestatud teisiti. Sellest tulenevalt pole õiguspärane nõuda, et 
välismaalane peab esitama Eestis kooli astumiseks dokumendi 
alalise või tähtajalise elamisloa kohta. Kool ei saa nõuda välis-
maalaselt vastuvõtmise eeldusena viisat või elamisluba. Viisa 
ja elamisloa taotlemise eelduseks on, et välismaalasest õpilane 
oleks kooli vastu võetud (välismaalaste seaduse §-d 622, 118 ja 
162), pärast mida saab õppeasutus esitada Politsei- ja Piirivalve- 
ametile vastava kutse (välismaalaste seaduse § 163).

Mitme kooli vastuvõtu tingimuseks oli nõue, et õpilaskandidaat 
peab esitama arstitõendi tervisliku seisundi kohta. Antud nõue 
pole asjakohane, sest kutsekool ei saa panna teisele institut-
sioonile kohustust dokumendi (sealjuures eriliiki isikuandmetega) 
väljastamiseks, kui see ei tulene mõnest õigusaktist. Korras sätes-
tatud nõudest polnud aru saada, millist infot ja miks õpilaskandi-
daadi tervise kohta soovitakse. Näiteks nõuti, et tervishoiuteenust 
osutav isik väljastaks tervisetõendi selle kohta, et isik tuleb õppi-
misega toime ja saab soovitud erialal töötada. Arvestades asjaolu, 
et praktikale minekuks on teatud erialadel õppijatel tervisetõend 
vajalik, siis saab dokumenti sisseastumisel küsida soovitusliku 
dokumendina, kuid sel juhul peab selgelt sõnastama, mida tervis-
hoiuteenuse osutaja tõendama peab. Tervisetõendit saab nõuda 
ka hiljem, kui õpilaskandidaat on õppima asunud ja talle saab 
täpsemalt selgitada, millist dokumenti oodatakse ja miks see 
on vajalik. Kui nimetatud nõudega soovitakse tuvastada õpilase 
erivajadus, siis asjakohasem ning tulemuslikum on rakendada 
vastuvõtu korda reguleeriva määruse § 3 lõike 1 punktides 2 ja 
3 sätestatud nõustamist. Haridusliku erivajadusega sisseastuja 
puhul tuleb koolil lähtuda haridus- ja teadusministri 28.12.2018. 
a määrusest nr 35 „Haridusliku erivajadusega õpilase kutseõppe-
asutuses õppimise tingimused ja kord“, mille kohaselt on koolil 
ülesanne nõustada sisseastujat või tema seaduslikku esindajat 
õpilaskandidaadi potentsiaalile vastava õppekava valikul. Kool 
saab kirjeldada haridusliku erivajadusega õppija vastuvõtmist 
vastuvõtu korras. Seire valimis olnud koolide vastuvõtu kordades 
eraldi haridusliku erivajadusega õpilase vastuvõtmist puudutavaid 
sätteid kehtestatud ei olnud.

Mitmed koolid olid vastuvõtu tingimuseks sätestanud vestlusel 
osalemise, testi või praktilise ülesande sooritamise, mida hinna-
takse ning arvestatakse õpilaskandidaatide pingerea koostamisel. 
Ainult ühe kooli vastuvõtu korras oli põhjalikumalt lahti kirjutatud, 
mida ja kuidas vestluse, testi või praktilise tööga hinnatakse. Kui 
vestluse, testi või praktilise töö tulemusest sõltub õpilaskandi-
daadi koht vastuvõetavate pingereas, siis peab vastuvõtu korras 
võimalikult täpselt kirjeldama nende eesmärki ja hindamisega 
seonduvat. Õpilaskandidaadile on see info sisseastumiseks val-
mistumisel väga oluline ning ühtlasi tagab see vastuvõtuprotsessi 
läbipaistvuse. Halb praktika on see, kui kooli vastuvõtu korras 
jäetakse katsete korraldamisega seonduv lahtiseks. Näiteks säte: 
„Kui erialale on konkurss, koostatakse pingerida vastavalt keskmi-
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sele hindele, tehakse sisseastumisvestlus, test või individuaalne 
proovitöö“. Sellise sätte puhul pole osa tingimustest enne sis-
seastumist teada: millisele erialale kandideerides peab arvestama 
katsete korraldamisega, millist keskmist hinnet arvestatakse, 
milline loetelus olevatest katsetest toimub ja mis on selle sisu. 
Vastuvõtu korda reguleeriva määruse § 2 lõike 2 kohaselt ei või 
kool vastuvõtu väljakuulutamisest kuni õppetöö alguseni muuta 
vastuvõtu tingimusi ja korda. Seega peab olema enne vastuvõttu 
teada, millistel erialadel ja kuidas toimub õpilaskandidaatide 
hindamine, kuidas kujuneb õpilaskandidaatide pingerida.

Mitmed koolid on kehtestanud töökohapõhisesse õppesse 
asumisel tingimuseks eelnevalt töökoha olemasolu nõude või siis 
konkursi korral eelistatakse kandidaate, kel on ettevõtte garantii-
kiri praktikakoha kohta. Sama tähelepanek on tehtud Haridus- ja 
Teadusministeeriumi auditis nr 57/2017 „Töökohapõhise õppe 
arendus ja rahastamine“. Haridus- ja teadusministri 12.09.2013. a 
määruse nr 32 „Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused 
ja kord“ § 2 lõige 2 sätestab, et praktikakoht leitakse kooli eest-
vedamisel õpilase, kooli ja praktikakoha koostöös. Töökoha ole-
masolu tingimuse seadmine on vastuolus ka kutseõppeasutuse 
seaduses sätestatuga ning ei tohiks kindlasti olla sisseastumise 
eeltingimuseks. Kui kool kehtestab töökohapõhisesse õppesse 
asumisel nimetatud nõude, siis saab eelneva töökoha puudumine 
takistuseks töökohapõhisesse õppesse astumisel just eelkõige 
põhihariduseta ja põhiharidusega noortele. 

Vastuvõtu kord
Vastuvõtu kord tähendab vastuvõtu taotlemise protseduuri kirjel-
dust alates vastuvõtu väljakuulutamisest kuni õpilase vastuvõtmi-
seni (õppetöö alguseni). Vastuvõtu korda reguleeriva määruse §-s 
3 määratletakse vastuvõtuprotsessi erinevad etapid ja tegevused.

Seires vaadeldud kaheksas vastuvõtu korras polnud infot, 
millal ja kuidas teavitatakse üldsust kooli vastuvõtu tingimustest, 
korrast ja ajakavast. Üldjuhul oli määratud, et informatsiooni 
vastuvõtu kohta saab kooli veebilehelt. Antud infot ei saa pidada 
piisavaks. Korras on vajalik sätestada, millal avalikustatakse 
vastuvõtuperioodid, millal konkreetse vastuvõtuperioodi täpne 
ajakava. Vastuvõtu korras ei pea fikseerima konkreetseid kuu-
päevi, kuid oluline on määrata, mis ajal – kas näiteks kuu või kaks 
enne vastuvõtuperioodi algust – tehakse vastuvõtuga seotud info 
kõigile kättesaadavaks, kuidas teavitatakse üldsust (nt milliseid 
kanaleid kasutatakse). 

Seires vaadeldud vastuvõtu kordades puudusid sätted selle 
kohta, kuidas ja millal teavitatakse õpilaskandidaati õppekava 
eesmärkidest, õpiväljunditest, kooli õppetöö korraldusest, samuti 
oli reguleerimata õpilaskandidaatide nõustamine õppekava ja 
õppevormi valikul, teavitamine varasema õpi- ja töökogemuse 
arvestamise võimalustest, nagu sätestatakse vastuvõtu korda 
reguleeriva määruse § 3 lõike 1 punktides 2 ja 3. 

Vastuvõtu korda reguleeriva määruse § 3 lõike 2 järgi saab õpi-
laskandidaat esitada kooli vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid 
nii elektrooniliselt kui paberkandjal. Mitme kooli vastuvõtu korras 
polnud infot, kuidas toimub vastuvõtmiseks vajalike dokumentide 
esitamine elektrooniliselt. Ebapiisav on säte „Dokumente saab 
esitada ka elektrooniliselt“, kui puudub selgitus, kuidas kandidaat 
saab seda teha. Kui kool kasutab sisseastumisel konkreetset 
avalduse vormi (näiteks säte „Kandidaat esitab vormikohase aval-

duse“), siis on vajalik viidata, kust on avalduse vorm kättesaadav. 
Mitme kooli vastuvõtu korras oli sätestatud vastuvõtukomis-

joni töökord või siis viidati vastuvõtuga seotud tegevuste puhul 
asjakohasele dokumendile. Vastuvõtu korraga pole õige sätestada 
vastuvõtukomisjoni tööd ning korrektne pole vastuvõtu taotlemise 
protseduuri puhul viidata vastuvõtukomisjoni töökorrale, sest 
esmane on ikkagi vastuvõtu kord. Näiteks säte „Vastuvõetute 
nimekiri avaldatakse vastavalt vastuvõtukomisjoni töökorrale“. 
Sellisel juhul tuleb õpilaskandidaadil vastuvõtuga seotud infot 
otsida teisest dokumendist, kuigi tegemist on vastuvõtuprotses-
siga, mis peaks olema sätestatud vastuvõtu korras. Vastuvõtu 
korda reguleeriva määruse § 3 lõike 5 kohaselt tuleb vastuvõtu 
tingimused täitnud õpilaskandidaatide pingerida koostada ühe 
kuu jooksul arvates avalduste vastuvõtmise lõppemise tähtpäe-
vast ja avalikustada pingerida kodeeritult. Seega peaks olema 
tähtaeg määratud vastuvõtu ajakavas ning vastuvõtu korras oleks 
asjakohane esitada määruses sätestatut ning täpsustada, kus 
kandidaatide pingerida avalikustatakse.

Mitmel juhul puudus vastuvõtu korras säte, millega reguleeri-
takse kooli vastu võetud õpilaskandidaadi õppima asumise kin-
nitamist. Vastavalt määruse § 3 lõikele 6 tuleb kooli vastu võetud 
õpilaskandidaadil kinnitada kooli määratud tähtajaks oma kooli 
õppima asumine. Piiratud teovõimega õpilaskandidaadi puhul 
peab seda tegema tema vanem (eestkostja). Mitmete koolide 
vastuvõtu korras on nõue, et alaealine õpilaskandidaat peab esi-
tama muude dokumentide hulgas vanema (eestkostja) kirjalikus 
vormis nõusoleku. Nimetatud nõude juures polnud täpsustatud, 
mille kohta nõusolekut küsiti. Kandideerimiseks pole vanema 
nõusolekut ega sellekohast kinnitust vaja küsida, küll aga õppima 
asumiseks.

Lähtudes vastuvõtu korda reguleeriva määruse § 3 lõikest 7 
on koolid oma vastuvõtu kordadesse kirjutanud sätte, et kool võib 
korraldada vabadele koolituskohtadele täiendava vastuvõtu. Mää-
ruse säte on üldine, kool peab reguleerima korras juba täpsemalt 
täiendava vastuvõtuga seonduva. 

Õpilase kooli vastuvõtmisega seonduv on haldusmenetlus. 
Otsus õpilaste vastuvõtmise ja vastu võtmata jätmise kohta on 
haldusakt. Haldusaktis peab olema viide haldusakti vaidlustamise 
võimaluste, koha, tähtaja ja korra kohta (haldusmenetluse sea-
duse § 57 lõige 1). Enamikus (kuues) seires vaadeldud vastuvõtu 
korras oli säte vastuvõtuotsuse vaidlustamise kohta. Neist viis 
polnud korrektsed. Oluline on, et kooli vastuvõtu korras ja direktori 
käskkirjas olev vaidlustamise säte oleks õiguspärane, täpne ja 
arusaadav. Haldusakti on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul 
alates teatavaks tegemisest, esitades vaide kooli direktorile hal-
duskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Kokkuvõte

• Seires vaadeldi üheksa kutseõppeasutuse õppekorraldus- 
eeskirja osana kehtestatud vastuvõtu korda. Kaheksa kooli 
vastuvõtu kord vajab põhjalikumat täiendamist nii vastuvõtu 
tingimuste kui ka vastuvõtu korra osas.

• Seitsmel juhul tehti vastuvõtu korras kitsendusi välismaalaste 
õppima asumisel, nõudes kandideerimise tingimusena õpilas-
kandidaadilt elamisluba, mis pole õiguspärane.

• Kuuel juhul nõuti sisseastujalt tervisetõendit õpilaskandidaadi 
tervisliku seisundi kohta. Hetkel kehtiv vastuvõtu korda regu-
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leeriv määrus seda nõuet ei toeta ning seda saab küsida vaid 
soovitusliku dokumendina. 

• Kaheksas vastuvõtu korras polnud sätestatud vastuvõtukon-
kursiga seonduvat. Puudus info, millistele erialadele kandidee-
rimisel milliseid vastuvõtu katseid tuleb sooritada ning mida ja 
kuidas sellega hinnatakse. Vestluse, testi ja praktilise ülesande 
puhul on nii sisseastuja kui kooli personali jaoks oluline täpse-
malt määratleda, mis on eesmärk ja kuidas kujuneb tulemus. 
Enne sisseastumise algust peavad erinevatele pooltele olema 
teada kõik sisseastumistingimused.

• Nelja kooli vastuvõtu korras oli üks vastuvõtu tingimusi prakti-
kakoha olemasolu või siis andis selle olemasolu sisseastujale 
eelise. Antud tingimus pole õiguspärane. 

• Kooli vastuvõtu kordades polnud kirjeldatud haridusliku eriva-
jadusega õpilaskandidaadi kooli sisseastumisega seonduvat. 
Erivajadusega isiku tähendus on väga mitmekesine, seetõttu 
ei saa kool näiteks tervisetõendi küsimisega kogu vajalikku 
informatsiooni sisseastuja erivajadusest. Kui vastuvõtu korras 
nimetatud regulatsiooni pole, ei tea erivajadusega sisseastuja, 
kuidas kool teda toetada saab, millised on tema võimalused. 
Samuti ei tea ka koolitöötajad oma ülesandeid sellega seoses.

• Koolide vastuvõtu kordades polnud reguleeritud õpilaskan-
didaatide nõustamise ja teavitamisega seotud tegevusi. 
Ebapiisavad on vastuvõtu korras olevad viited õigusaktidele, 
kooli veebilehel olevatele erinevatele dokumentidele või kokku-
võtetele. Samuti ei piisa vastuvõtu korda reguleeriva määruse 
§ 3 lõike 1 punktide 2 ja 3 kooli vastuvõtu korda kirjutamisest, 
kui sisseastuja või kooli töötaja ei tea, kuidas nõustamine on 
korraldatud.

• Vastuvõtu kordadesse lisatakse mitmeid sätteid otse õigus-

aktidest (nt „Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilaskandidaat 
avalduse elektrooniliselt või paberkandjal.“). Koolid jätavad 
aga reguleerimata, kuidas nende kooli vastuvõtul õpilaskan-
didaat peab toimima või kuidas konkreetne kool õigusaktiga 
sätestatud üldist põhimõtet ellu rakendab. 

• Vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta vastuvõtu välja-
kuulutamisest kuni õppetöö alguseni, seega tuleb kõik vas-
tuvõtuga seonduv kehtestada kooli vastuvõtu korras ja mitte 
jätta näiteks konkursi korraldamise otsustamine vastuvõtu-
perioodile. Samuti ei saa vastuvõtu korda ja tingimusi muuta 
või täiendada vastuvõtukomisjon või mõni kooli töötaja, sest 
vastuvõtu korra ja tingimused kui õppekorralduseeskirja osa 
kehtestab kooli nõukogu. 

Soovitused 

• Vastuvõtu korda koostades või üle vaadates lähtuda sisseas-
tuja positsioonilt: kas korda kirja pandu on õpilaskandidaadile 
arusaadav ja piisav, kas kõik etapid on kirjeldatud, kas protsess 
on läbipaistev. Samuti vaadata korda vastuvõtuga tegeleva 
personali positsioonilt: kas tegutsemisprotsess on selge, kas 
kord toetab õppijate valiku protsessi ja aitab teha eesmärgi-
päraseid otsuseid.

• Määrata vastuvõtu korras erivajadustega õpilaste vastuvõtuga 
seonduv.

• Pärast iga vastuvõtuperioodi vaadata olemasolev vastuvõtu 
kord üle ning analüüsida korra ja vastuvõtuprotsessi vastavust 
ning otstarbekust. 

• Kasutada vastuvõtu korra väljatöötamisel SA Innove juhend-
materjali „Õppijakeskse sisseastumisprotsessi korraldamine 
kutseõppeasutuses“36.

36 http://haridusinfo.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/%C3%95ppijakeskse%20sisseastumisprotsessi%20korraldamine%20kutse%C3%B5ppeasutuses.
pdf.
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Ülevaade kutseõppeasutuste sisekorraeeskirjade 
seirest

Indrek Kilk, Haridus- ja Teadusministeeriumi õigusosakonna nõunik

Sigre Kuiv, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna peaekspert

Jürgen Rakaselg, Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna peaekspert

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) korraldas 2019. aastal kut-
seõppeasutuste sisekorraeeskirjades (SKE) kehtestatud mõjutus-
meetmete õiguspärasuse ja asjakohasuse seire. Seire eesmärk oli 
saada kindlustunne, et kutseõppeasutustes on tagatud kutseõppe 
kättesaadavus ja sellele võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe 
ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus 
vastavalt kutseõppeasutuse seaduse (KutÕS) § 52 lõikele 1. Seire 
valimis oli kaheksa õppeasutust, millest kuus riigi-, üks era- ja 
üks munitsipaalkutseõppeasutus: Ida-Virumaa Kutseharidus-
keskus, Juuksurite Erakool „Maridel“, Rakvere Ametikool, Tallinna 
Kopli Ametikool, Tallinna Majanduskool, Tallinna Teeninduskool,  
Valgamaa Kutseõppekeskus, Viljandi Kutseõppekeskus.

KutÕSi kohaselt on õpilasel kohustus täita seaduste, kooli 
põhimääruse, sisekorraeeskirja, õppekorralduseeskirja ja muude 
õigusaktidega kehtestatud kohustusi ning kanda vastutust nende 
rikkumise eest. SKE kinnitab kooli direktor ning kool peab avalikus-
tama selle oma veebilehel. SKE on koolis kohustuslik dokument, 
vaatamata sellele, et seda ei ole eraldi nimetatud kohustuslike 
dokumentide määruses. SKE kehtestamise aluseks on KutÕSi 
§ 25 lõige 6, mille kohaselt tuleb see avalikustada kooli veebi-
lehel, ja KutÕSi § 43 lõike 1 punkt 2, mille kohaselt on õpilasel 
kohustus seda järgida. Kuna seaduses leiab SKE lisaks teistele 
dokumentidele eraldi nimetamist, siis tuleb see kehtestada eraldi 
dokumendina.

Seire valimis olnud õppeasutustest oli SKE kehtestamata kahel 
koolil, ühel neist oli SKE kehtestatud õppekorralduseeskirja (ÕKE) 
osana. Kuna ÕKE kehtestab kooli nõukogu ja SKE kooli direktor, 
siis peavad need olema kehtestatud kahe eraldi dokumendina.

Seires vaadati, milliseid mõjutusmeetmeid õpilaste suhtes 
koolides rakendatakse ning milliseid käitumisnõudeid on koo-
lid SKEga õpilastele kehtestanud. Järgnevalt on toodud loetelu 
erinevatest mõjutusmeetmetest valimis olnud koolide SKEdest:
1) õpilaste nimekirjast väljaarvamine;
2) märkus (suuline või kirjalik);
3) noomitus;
4) õppetoetuse maksmise peatamine või maksmise lõpetamine;
5) hoiatus (suuline või kirjalik);
6) tingimisi või katseajaga kooli jätmine;
7) õpilaskodust väljaarvamine;
8) vestlus (grupijuhendaja, tugisüsteemi töötajaga, juhtkonnaga);
9) vanemate teavitamine;
10) käitumise ja/või õppeedukuse arutamine õppekavarühma 

koosolekul, nõukogu koosolekul, õppekomisjonis;
11) õpilaste kutsumine õppekoha nõustamiskomisjoni;
12) kutsumine õppevaldkonna koosolekule;
13) personaalne arutelu erialajuhi/juhtõpetaja või õppejuhi juures;

14) üldkasulik töö;
15) moraalsed mõjutusvahendid;
16) kahju hüvitamine;
17) üritustest osavõtu ajutine keelustamine;
18) lõhutud või rikutud asjade parandamine.

Õiguskantsler on HTMile 17.04.2019 saadetud kirjas märkinud, et 
kutseõppeasutusel on võimalik tagada õpilaste vaimne ja füüsiline 
turvalisus KutÕSi alusel isegi juhul, kui seaduses ei kehtestata 
mõjutus- ja turvameetmeid samamoodi nagu on põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduses (PGS). Õppe- ja kasvatustegevuse ees-
märgil võib kutseõppeasutus arutada õpilase käitumist, määrata 
talle tugiisiku või teha talle vajadusel kirjaliku noomituse, samuti 
lepitada tülis olevaid pooli, kuigi KutÕSis neid abinõusid ette ei 
nähta. Tegemist on meetmetega, mis ei piira oluliselt õpilase 
põhiõigusi ja -vabadusi. Seega ei ole eelneva loetelu punktides 
2, 3, 5, 8, 9, 10–14 nimetatud mõjutusmeetmete kasutamine 
problemaatiline. Õiguskantsler tõi oma kirjas välja, et erinevalt 
PGSist ning kõrgharidusseadusest (jõustumine 01.09.2019) ei 
anna KutÕS alust õpilase koolist väljaarvamiseks selle tõttu, et 
ta rikub kooli kodukorda, SKEd vm või ohustab teisi õpilasi. Põhi-
seaduse järgi peab niivõrd intensiivse põhiõiguse piirangu luba-
tavuse üle otsustama Riigikogu, mitte minister või õppeasutuse 
nõukogu. Seega on eelneva loetelu punktides 1 ja 6 nimetatud 
mõjutusmeetmed kindlasti problemaatilised ning võivad olla 
põhiseadusega vastuolus. Õiguskantsleri kirjast lähtuvalt võtab 
HTM lähiajal ette KutÕSi muutmise ning sätestab koolist välja-
arvamise tingimused sarnaselt PGSi ja kõrgharidusseadusega.

Lisaks eelnevale tuleb tähele panna, et näiteks mis tahes 
töö, sh üldkasulik töö, saab toimuda vaid tegija nõusolekul ning 
kool ei saa seda määrata ühepoolselt. Lisaks kehtivad olulised 
piirangud alaealiste õpilaste tööle rakendamisele, nende töökoor-
muse mahule jne. Eestis on üldkasulik töö sätestatud karistus-
seadustikus karistuse asendusena, mis tähendab, et süüdlasele 
antakse valik, kas ta soovib asendada rahatrahvi või vangistuse 
üldkasuliku tööga. Üldkasuliku töö rakendamine võib olla õigus-
pärane, kui see on suunatud otseselt süüdlase tekitatud kahju 
heastamisele ja toimub ka sisuliselt mõlema poole vabatahtlikul 
soovil, töö iseloom on teostaja vanuse ja oskustega kooskõlas 
jne. Kool peab sellega arvestama, kui tahab üldkasulikku tööd 
SKEs mõjutusmeetmena rakendada.

Samuti tuleks koolil läbi mõelda kahju hüvitamine mõjutus-
meetmena, et see ei oleks õigusvastane. Kahju hüvitamine on 
sätestatud võlaõigusseaduse (VÕS) §-des 1052 ja 1053 jne ning 
sellel on noorte puhul üsna ulatuslikud erisused. Sõltuvalt sellest, 
kuidas on kahju hüvitamine täpsemalt kooli dokumentides regu-
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leeritud, ei pruugi see olla kõikidel juhtudel õigusvastane, kuid 
kool peab seda rakendades kindlasti lähtuma VÕSis kehtestatust.

Lõhutud või rikutud asjade parandamist saab mõjutusmeet-
mena rakendada vaid juhul, kui on tekitatud süüline kahju ning 
süüdlane on nõus kahju hüvitamisega sellisel viisil.

Kuna mõjutusmeetmete rakendamise toovad kaasa SKEs 
kehtestatud reeglite rikkumised, siis pöörati seires ka sellele 
tähelepanu. Järgnevalt on toodud näiteid sagedamini kehtestatud 
reeglitest ning ka nn erilisematest nõuetest koos tähelepaneku-
tega, mida tuleks silmas pidada.

1) Õpilane ei tarvita ja/või ei too kooli alkohoolseid jooke, nar-
kootilisi, toksilisi ja psühhotroopseid aineid, ei võta kaasa 
relvi, ei mängi hasartmänge.

Kui tegu on alaealistega, siis siin korratakse üle juba seadusest 
tulenevaid keelde. Täpsem oleks sõnastada nimetatud nõuded 
järgmiselt: õpilane ei viibi kooli territooriumil ega praktikakohas 
joobes jne. Kuna alaealisel on igal juhul alkoholi omamine keela-
tud, võib täiskasvanutele sätestada reegli, et kooli territooriumile 
ei tooda alkoholi või seda sisaldavaid tooteid. Narkootiliste ja 
psühhotroopsete ainete kohta on olemas seadus ja selged piiran-
gud. Toksiliste ainete puhul on asi keerulisem, kuna toksiline on 
ka nt arsti ettekirjutuseta ravim, mis olemuselt võib olla legaalne. 
Alternatiivselt võiks siin olla pigem PGSi §-s 44 alates 01.09.2019 
jõustunud sõnastus:
1. Koolis on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained:
1.1. relv relvaseaduse tähenduses;
1.2. lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkema-

terjaliseaduse tähenduses;
1.3. aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;
1.4. aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tule-

nevalt;
1.5. muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu 

või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks.
Relvaseaduses on väga täpselt kehtestatud reeglid relvade käitle-
misele, nende tsiviilkäibele jmt. Seega ei ole vaja kooli SKEs seda 
eraldi reguleerida või kui koolil siiski on mingil põhjusel selleks 
vajadus, siis tuleb seda kindlasti täpsustada.

Täpsustamist vajab, kas hasartmängu mängimise keeld on 
kehtestatud selleks, et keelata nimetatud mängu korraldamist 
või sellest osavõtmist kooli territooriumil. Kraabitav lotopilet on 
ka seaduse mõttes hasartmäng. Tekib küsimus, et kas seda võib 
kraapida. Samuti on rida internetipõhiseid hasartmängukeskkondi, 
kuhu on ligipääs igast nutiseadmest. Koolil tasuks kaaluda SKEs 
selle sätte kehtestamise eesmärki ja vajalikkust.
2) Õpilasel on keelatud mobiiltelefonide kasutamine õppetöö 

ajal (sealhulgas salvestamine/pildistamine).
Õiguskantsler on HTMile 04.05.2016 saadetud kirjas märkinud, 
et õigus haridust omandada on inimese põhiõigus. Kool peab 
tagama, et õpilane saaks omandada haridust ja õppetöö saaks 
toimuda kõigi õpilaste jaoks sobivates tingimustes ning õpila-
sed ei segaks nutiseadme kasutamisega tundi. Samuti peab 
kool tagama, et õppetöö ajal nutiseadmetega kaasõpilastest või 
õpetajatest salvestiste tegemine ning nende avaldamine toimuks 
osapoolte nõusolekul ja ei rikutaks isikute põhiseaduslikke õigusi.
3) Õpilane järgib isikliku hügieeni nõudeid ja tervislikke eluviise 

(sh riietub korrektselt/puhtalt, ei viibi üleriietes klassiruu-
mis, ei kanna nabani pikkusega pluuse, sündsusetu kirja või 
pildiga T-särke jne).

Sellisel kujul saab olla tegemist soovitusega, mitte nõudega, 
mille rikkumisele võiks teoreetiliselt järgneda sanktsioon. Riie-
tumist puudutavate reeglite osas on seaduslikult põhjendatud 
ainult sellised nõuded, mis tulenevad inimese enda ohutusest, 
st töötavate masinate juures ei käida lipsuga või hõlmad lahti, 
või nt teiste õigustest – võib olla põhjendatud nt keelu seadmine 
riietusele, mis otseselt kutsub üles vägivallale vmt. Riiete puhtuse 
hindamine on subjektiivne.
4) Õpilane käitub vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele/

viisakalt koolis ja väljaspool kooli.
Kooli kehtestatud reeglid on territoriaalse kehtivusega, st need 
saavad laieneda vaid kooliga seotud aladele, nt ka praktikabaa-
sile või ettevõttesse, kus õpilasena ollakse. Teistes kohtades ei 
saa kool seaduslikel alustel käitumist reguleerida. Kool ei ole 
õigusaktide mõistes küll avalik koht, kuid korrakaitseseaduses 
(KorS) kehtestatud käitumisnõuete sätestamine kooli SKEs on 
igati kohane. Aluseks saab võtta KorSi § 55, milles kehtestatakse 
järgmised avalikus kohas käitumise üldnõuded.
1. Avalikus kohas on keelatud käituda teist isikut häirival või ohtu 

seadval viisil, eelkõige:
1.1. teist isikut lüüa, tõugata, kakelda, loopida asju teise isiku, 

looma või asja pihta neid ohtu seades või käituda muul viisil 
vägivaldselt;

1.2. teist isikut sõnaga, žestiga või muul moel solvata, hirmutada 
või ähvardada;

1.3. viibida alasti, kui see oluliselt häirib teisel isikul koha sihi-
pärast kasutamist. Kohaliku omavalitsuse üksusel on õigus 
määrata oma territooriumil kindlaks kohad, kus alasti viibimist 
ei loeta, sõltumata asjaoludest, teisi isikuid häirivaks;

1.4. pakkuda isikut häirival viisil talle kaupa või teenust või häirival 
viisil kerjata;

1.5. tarbida alkoholi ühissõidukipeatuses, teeliikluses osalevas 
avalikus kasutuses olevas ühissõidukis, koolieelse lasteasu-
tuse, lasteaia-algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppe-
asutuse, huvialakooli, noortelaagri, tervishoiuteenuse osutaja 
ning hoolekandeasutuse ehitises ja territooriumil või selle osas 
õppe- ja kasvatustegevuse või tervishoiuteenuse osutamise 
ajal, samuti lastele suunatud avalikul kogunemisel;

1.6. magada või telkida viisil, mis oluliselt häirib teisel isikul koha 
sihipärast kasutamist;

1.7. reostada, rikkuda, hävitada või ümber paigutada avalikus 
kasutuses olevat asja või kasutada seda muul kui ettenähtud 
otstarbel, sealhulgas panna jäätmeid mujale kui selleks ette-
nähtud kohta, reostada veekogu või purskkaevu või

1.8. viibida ilma omaniku või valdaja loata asjakohaselt tähista-
tud varisemisohtlikus või muus ohutuse tagamiseks piiratud 
kohas, välja arvatud juhul, kui sellises kohas viibitakse ohu 
tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks.

Nõuded võiksid laieneda ka koolile ning olla sätestatud kooli SKEs. 
5) Õpilane ei riku avalikku korda mistahes viisil (alkohoolses 

joobes viibimine avalikus kohas, suitsetamine, sh e-siga-
retid, lärmamine jne).

Nimetatud punkti sõnastus vajab täpsustamist. Sellisel viisil 
esitatust ei selgu, et oleks silmas peetud õppetöö toimumise 
kohti, vaid jääb mulje, et püütakse reguleerida õpilase käitumist 
ka väljaspool kooli (avalikus kohas), kuid selleks puuduvad koolil 
volitused. Nagu eelnevalt mainitud, kehtestatakse avalikus kohas 
käitumiseks nõuded KorSis. Kool saab reeglid kehtestada üksnes 



46

Ü
L

E
V

A
A

D
E

 H
A

R
ID

U
S

S
Ü

S
T

E
E

M
I 

V
Ä

L
IS

H
IN

D
A

M
IS

E
S

T
 2

0
18

/2
0

19
. 

Õ
P

P
E

A
A

S
T

A
L

õppetöö tagamiseks ja sellega seonduvalt, mitte reguleerida 
õpilase käitumist väljaspool kooli.
6) Õpilasel on keelatud kaaslaste/kaaskodanike alandamine.
 Kuna alandus on ebaselge õiguslik mõiste ja reeglina subjek-

tiivselt tajutav, siis on soovitav kasutada KorSi § 55 lõike 1 
punkti 2 sõnastust.

7) Õpilane hüvitab koolile süüliselt või hooletusest tekita-
tud materiaalse kahju (või teevad seda õpilase vanemad/
hooldajad). 

 Asjakohased sätted on ette nähtud VÕSi §-des 1052 ja 1053 
jne ning noorte puhul on neil üsna ulatuslikud erisused. Sõl-
tuvalt sellest, kuidas on kahju hüvitamine täpsemalt koolis 
reguleeritud, ei pruugi see olla õigusvastane.

8) Õpilane ei riku töörahu. Nimetatud punktis jääb selgusetuks, 
mida on silmas peetud. Kui kool soovib selle SKEs kehtestada, 
siis tuleks selgitada, mis on töörahu, et õpilane saaks aru, 
mida ta ei tohi rikkuda.

9) Õpilane ei soorita teiste eest koduseid töid/teadmiste kont-
rolli jne. 

 Akadeemiline petturlus tuleks selgemini lahti kirjutada, näiteid 
selleks saab ülikoolide õppekorralduseeskirjadest (nt https://
www.ut.ee/et/oppimine/akadeemiline-petturlus).

10) Õpilasel on keelatud valeandmete esitamine.
 Kuna kõike, mis on keelatud, ei ole võimalik SKEs välja tuua, 

siis tasuks kaaluda, kas selle sätte kehtestamine on vajalik, 
kuna see tuleneb õigusaktidest. Antud juhul oleks tegu kas 
võltsimise, sooduskelmuse vmt kuriteo tunnustele viitava 
teoga ja selle keelatus ning sanktsioonid on ammendavalt 
reguleeritud ja kehtivad kogu vabariigi territooriumil.

Järgnevalt näiteid õpilaskodu eeskirjadest.
1) Süüdlase mitteselgumisel vastutavad vastutuspiirkonna 

(toa, sektsiooni, koridori) kasutajad või kõik õpilaskodu 
kasutajad.

 Kehtestatud säte on õigusvastane. Igasuguse sanktsiooni 
aluseks on süü ning kui süüdlast ei suudeta tuvastada, ei saa 
süü langeda meelevaldselt sündmusega seotud isikutele. Süü 
on alati individuaalne ja personaalne, kollektiivset süüd kaas-
aegses õigusruumis ei tunta ning sellistel alustel kohaldatud 
mistahes sanktsioon on algusest peale õigustühine.

2) Nähtavalt pidude pidamise eesmärgil õpilaskodusse jääda 
soovijad saadetakse koju.

 Vajalik oleks täpsustus, milliste tunnuste alusel seda hinna-
takse ja kas peo all peetakse silmas lihtsalt koosviibimist või 
alkoholi tarvitamist. Viimase võiks tõesti keelata ja see oleks 
ka ammendav.

3) Õpilasel on kohustus teavitada õpilaskodus mitteööbimisest.
 Kui koolil on alaealise suhtes teatud vanemliku järelevalve 

funktsioon, siis võiks sellest teada anda, aga sanktsioneerida 
on sellist teavitamata jätmist keeruline.

4) Õpilasel on kaasõpilase haigestumisest ja mitteööbimisest 
teavitamise kohustus.

 Antud säte on ebaproportsionaalne. See on igasuguse õigus-
liku aluseta ootus, mille täitmist ei saa nõuda mitte kelleltki 
peale kooli töötaja. Kaasõpilaste kohta info kogumine, selle 
edastamine jne on ebaseaduslik ja kohatu ootus. Igasugune 
vastutus on personaalne ning kui siinkohal toodud kontroll 

pole ametiülesandena sätestatud, puudub alus seda nõuda.
5) Õigus siseneda tunnistajate juuresolekul kasutaja kasutuses 

olevasse ruumi.
 Selliseks sammuks peab olema seaduslik alus. Tegemist on 

KorSi §-s 50 sätestatud erimeetmega, kus teatud juhtudel on 
politseil ja mõnel teisel korrakaitseorganil õigus siseneda. Kui 
seaduslikku volitust pole, siis seda teha ei või. On võimalus 
toetuda ruumi omaniku kohustusele tagada vara säilimine ja 
kui uks on lukus või ligipääs takistatud ja ilma sisenemiseta 
tekiks suur oht (nt veeavarii, tulekahju), siis võib ruumi sise-
neda, muudel juhtudel mitte.

6) Koolil on õigus vabastada ruum kasutaja isiklikest asjadest 
(hoiustatakse mõned kuud).

 Need tingimused peaks sätestama õpilase ja kooli lepingus, 
sest neid ei saa kool ühepoolselt kehtestada.

Mitmes SKEs oli viidatud, et õpilase suhtes võib kasutada mõju-
tusvahendeid, kui ta on eksinud üldtunnustatud eetikanormide 
(kõlblusnormide) vastu koolis või väljaspool kooli. Eetika- või kõlb-
lusnormide kogum on tohutu suure ulatusega normide kogumik. 
Eetika ja moraal asuvad õigusnormidest alati kõrgemal ja nii võib 
olla sageli ka olukordi, kus õiguslikult korrektne käitumine võib olla 
eetiliselt küsitav. Soovitus on jääda siin jõukohaste eesmärkide 
ja formuleeringute juurde.

SKEd koostades on oluline meeles pidada vabadustele tugi-
neva õigusriigi põhimõtet ehk seda, et minu õigused ja vabadu-
sed on piiratud teiste õiguste ja vabadustega. Mis tahes piirang 
peab olema proportsionaalne kaitstava õigushüvega ja sisuliselt 
seostatav. Koolis on peamised kaitsmist vajavad õigushüved 
kõigi koolis olijate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine ning 
õppimine ja õpetamine. Nende kaitseks võib ja peabki seadma 
reeglid. Samuti on oluline tähele panna, et kool ei saa sekkuda 
koolivälistesse toimingutesse, välja arvatud õppepraktikad ja 
kooliga vahetult seotud tegevused.

Kokkuvõte

• Kutseõppeasutuste SKE seire eesmärk oli saada ülevaade 
kehtestatud mõjutusmeetmete õiguspärasusest ja asjakoha-
susest. Lisaks vaadeldi SKEs õpilastele kehtestatud reeglite 
õiguspärasust ja asjakohasust.

• Seire valimis oli kokku kaheksa kooli, neist kuus olid riigikut-
seõppeasutused, üks munitsipaal- ja üks erakutseõppeasutus.

• Seire tulemusena selgus, et ühel koolil oli SKE kehtestamata 
ning ühel juhul ei olnud see kehtestatud eraldi dokumendina, 
vaid oli õppekorralduseeskirja osa. Õppeasutuse direktoril on 
kohustus kehtestada SKE eraldi dokumendina.

• Seire tulemusena selgus, et SKEs oli kehtestatud mitmeid 
mõjutusmeetmeid ja ka käitumisreegleid, mis olid õigusak-
tidega vastuolus. Samuti esines mitmetel juhtudel nn topelt-
reguleerimist ehk kehtestati sätteid, mis on juba seadustega 
reguleeritud.

• Positiivne oli, et mitmed koolid olid mõjutusmeetmetena 
näinud ette erinevas vormis vestlusi õpilasega või ka õpi-
lase kutsumist õppekoha nõustamiskomisjoni, et ennetada 
edaspidiseid eksimusi.
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Soovitused

• SKEs mõjutusmeetmete kehtestamisel tuleks silmas pidada 
nende kooskõla põhiseadusega. Oluline on tähele panna, et 
meetmete kehtestamisel ei läheks kool vastuollu õpilaste 
põhiõigustega. Täna kehtivate õigusaktide kohaselt ei saa 
õpilast koolist välja arvata SKEs kehtestatud reeglite rikkumise 
tõttu ning üldkasulik töö ja kahju hüvitamine saavad toimuda 
vaid poolte kokkuleppel või VÕSi alusel.

• Meetmete kehtestamisel tuleks lähtuda eelkõige edasiste 
rikkumiste vältimiseks mõeldud meetmetest, mitte seada 
peamiseks eesmärgiks õpilaste karistamist.

• Käitumisreeglite kehtestamisel tuleb silmas pidada, et kool 
ei ole avalik koht ning seega ei kehti koolis KorSis sätesta-
tud käitumise üldnõuded. Samas on soovitav koolil reeglite 
seadmisel aluseks võtta KorSis kehtestatu, et tagada käi-
tumise üldnõuete täitmine ka kooli territooriumil ja teistes 
õppetööga seotud kohtades. Mitmetel juhtudel olid koolid 
sarnaseid sätteid SKEsse juba ka lisanud, kuid sõnastus vajaks 
veel täpsustamist.

• Enne mõjutusmeetmete ja käitumisnõuete kehtestamist võiks 
mõelda, mida ja kui palju on vajalik reguleerida kooli SKEga. 
Ei ole vaja reguleerida ja korrata üle õigusaktides kehtestatut.
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Haridusliku erivajadusega õpilase toe väljaselgitamise 
ja rakendamise seire

Agnes Pihlak, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert

Kõikidele isikutele peab olema võrdväärselt kättesaadav kvali-
teetne üldharidus, mis järgib kaasava hariduse põhimõtteid. Õppe-
töö korraldamisel peavad koolid lähtuma nii riiklikes õppekavades 
väljendatud ühiskonna ootustest kui ka õpilaste vajadustest ja 
huvidest. Õppetöö mitmekesistamine, diferentseerimine ja kohan-
damine ning arendava õppekeskkonna loomine on loodetavasti 
juba tavapärased nähtused meie haridussüsteemis. Siiski vajavad 
enam tähelepanu kvaliteetse hariduse omandamisel täiendavat 
tuge vajavad õpilased, sh andekad ja haridusliku erivajadusega 
(HEV) õpilased. 

Õppetöös täiendava toe tagamisel on oluline

• eelkõige märgata, et õpilasel on õppetöös tekkinud raskused 
või tal on vaja täiendavat tuge;

• hinnata, millised raskused ja milline täiendava toe vajadus 
on tekkinud;

• sekkuda ehk pakkuda õpilasele tema vajadustest lähtuvat 
tuge.37

Sõltuvalt rakendatava toe meetmetest ja mahust saame eristada 
üldist tuge ja tõhustatud ning erituge. Neist viimase kahe puhul 
käsitleme õpilasi HEV-õpilastena.38

Nii HEV- kui ka üldist tuge vajava õpilase puhul on vajalik 
olemasolev info dokumenteerida ja säilitada. See on oluline eri-
nevatel põhjustel, millest mõned on alljärgnevalt välja toodud.

• Tõesed ja terviklikud andmed on olulised järjepideva toe taga-
miseks, kui õpilane peaks vahetama kooli või liikuma edasi 
järgmisele haridustasemele. Uus asutus saab õpilase toe vaja-
duse märkamise ja tuvastamise asemel keskenduda algusest 
peale õpilase toetamisele, tuginedes olemasolevale infole.

• Igal aastal peaks kool hindama rakendatud toe tulemuslikkust 
ja tegema sellest lähtuvalt otsused edasiseks. Kui välja sel-
gitatud toe vajadust, rakendatud tugiteenuseid ja -meetmeid 
ning nende tulemuslikkust ei dokumenteerita, puudub võrd-
lusmoment õpilase varasema arengutasemega. 

• Õpetajate ja tugispetsialistide vahetumisel või uute töötajate 
tööle asumisel on olemas terviklik ja korrektne ülevaade õpi-
lase toe vajadusest ja rakendamisest.

• Õpilaste arengutaseme hindamised, kirjeldused, sekkumis-
plaanid jm on delikaatsed isikuandmed, mis võivad kahjustada 
oluliselt isiku eraelu puutumatust. Siit tulenevalt rakenduvad 

teabevaldaja kohustused isikuandmete kogumisel ja säilita-
misel.39

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt dokumenteeri-
takse õpilase 

• individuaalse arengu jälgimise kaardile pedagoogilis-psühho-
loogilise hindamise ja muude uuringute tulemused, õpetajate 
tähelepanekud, tugispetsialistide ning koolivälise nõustamis-
meeskonna antud soovitused, kokkulepped kooli ja õpilase 
ning vanema vahel, rakendatud teenused ja tugi ning hinnang 
nende tulemuslikkuse kohta;

• individuaalses õppekavas konkreetsed õppetöö muudatused 
ja kohandused, taotletavad õpitulemused, õppesisu jm.40, 41

Juhendeid mõlema dokumendi koostamiseks leiab nii Rajaleidja 
kui ka Innove koduleheküljelt42, 43.

Vähem mõeldakse aga sellele, et õpilaste üle peetakse 
arvestust ja et nende andmed, sh hariduslike erivajaduste ja toe 
rakendamise kohta, kantakse Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS). 
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 05.08.2004. a määruse nr 265 „Eesti 
hariduse infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“ § 26 lõike 2 
punktidest 16, 40, 41 ja 71 kantakse registrisse andmed õpilase 
hariduslike erivajaduste, toe liigi, tugiteenuste ja koolivälise nõus-
tamismeeskonna soovituse kohta.

Register on üks allikatest (lisaks koolide andmetele), kust 
nähtub, kas ja kuidas õpilasi toetatakse. 

Tõenäoliselt on kõikide poolte (vanemate, koolide, kooli pida-
jate, riigi) jaoks oluline, et iga õpilane oleks vajadustest lähtu-
valt toetatud, mistõttu seiras Haridus- ja Teadusministeeriumi 
välishindamisosakond märtsist juunini 2019 HEV-õpilaste toe 
väljaselgitamist ja rakendamist.

Seire eesmärk oli EHISe põhjal välja selgitada:

• kuidas ja millisel määral toetatakse koolides HEV-õpilasi; 

• kuivõrd on omavahel vastavuses koolides rakendatav tugi 
koolivälise nõustamismeeskonna soovitatuga; 

• millistel koolidel on raskusi HEV-õpilase toe väljaselgitamise 
ja rakendamisega.

Valim moodustus üle Eesti kõikidest 8. klassi õpilastest. Koolist 
väljalangemise ennetamiseks ja edasise haridustee jätkamise 

37 Palts, K. (2013). Ülevaade erivajaduste identifitseerimise olemusest ja ajaloost. https://sisu.ut.ee/evidolemus/avaleht. 
38 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, § 46 lg-d 5 ja 6. https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018003.
39 Isikuandmete kaitse üldmäärus. https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/gdpr-isikuandmete-kaitse-uldmaarus. 
40 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, § 18, § 46 lg 7. https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018003.
41 Põhikooli riiklik õppekava, § 17 lg-d 7 ja 8. (2011). https://www.riigiteataja.ee/akt/114022018008.
42 Juhendid ja nõuanded. https://rajaleidja.innove.ee/juhendid/.
43 Kontor, A., Tiirmaa, L., Randma, L., Kulderknup, E. (2013). Individuaalne õppekava kui õpilase individuaalse arengu toetamise üks tugimeede. https://

oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/sites/6/2017/01/IOK_oppekava-veebi-v.pdf.



49

vaatest on oluline, et põhikooli lõpuklassi jõudvate täiendavat tuge 
vajavate ja HEV-õpilaste üleminek ühelt haridustasemelt järgmi-
sele oleks toetatud. Sujuva ja toetatud ülemineku tagamiseks on 
oluline juhtida koolide tähelepanu teema olulisusele, kui märgata 
on, et antud klassis on õpilastele toe pakkumine vähene või ei 
vasta koolivälise nõustamismeeskonna soovitatule. 

Tulenevalt EHISe põhimäärusest vaadeldi:

• kas kõik nõutavad andmed tuge vajava õpilase puhul olid 
esitatud, st kas andmed olid terviklikud (märgitud hariduslik 
erivajadus, toe liik, tugimeetmed, olemasolu korral info kooli-
välise nõustamismeeskonna soovituse kohta);

• kas andmed olid loogilised (näiteks ei saa õpilane olla mää-
ratud eriklassi õppima, kui puudu on vastav koolivälise nõus-
tamismeeskonna otsus). Andmete loogilisuse kontrollimisel 
lähtuti EHISe kasutajajuhendist44.

Selgituseks veel, et alates 2018. aasta veebruarist kanduvad kooli-
välise nõustamismeeskonna otsused automaatselt üle EHISesse. 
Koolidele muutuvad need nähtavaks pärast lapsevanemalt nõus-
oleku saamist. Kui kool on ära märkinud teenused ja meetmed, 
mida nad tõhustatud või erituge vajava õpilase puhul rakendavad, 
on väljundist näha, kas koolivälise nõustamismeeskonna soovi-
tatu ja koolide rakendatav langeb kokku. 

Seire tulemused
Valimi põhjal seirati 392 kooli ja 2693 kaheksanda klassi õpilast, 
kellega seostus andmebaasis mõni HEV tunnus, neist 1579 üldist 
tuge saavat last; 493 tõhustatud tuge saavat last; 416 erituge 
saavat last. 205 lapsel oli toe liik määramata. Koole, kus andmed 
olid terviklikud ja loogilised, oli 184. 

Koole, kus oli puudujääke andmete terviklikkuses või esitatud 
andmed ei olnud loogilised, oli 208. Nende koolidega võeti ühen-
dust ja juhiti ebatäpsustele tähelepanu, osadelt paluti ka selgitust 
(eelkõige nendel juhtudel, kus koolivälise nõustamismeeskonna 
soovitatud ja kooli märgitud tugimeetmed ei langenud kokku). 

Peamised märgatud ebatäpsused on välja toodud alljärgnevalt.

• Õpilasele on märgitud hariduslik erivajadus, kuid pole märgitud 
toe liiki ega tugimeetmeid – see on eelkõige märk sellest, et 
kool ei ole süsteemselt andmeid üle vaadanud ja uuendanud. 
Õpilase järgmisesse klassi üleviimisel, klassikursuse korda-
misel või kooli vahetumisel kustutatakse andmed rakendatud 
tugiteenuste kohta, kuid ei kustu haridusliku erivajaduse mär-
ked. Kui kool uue õppeaasta alguses andmeid üle ei vaata ja 
HEV märget ära ei võta, jääbki märge aastast aastasse „õpilase 
külge“. Nii leiti seires palju ajutise õpiraskusega õpilasi, kellele 
mingit tuge ei pakuta ja kelle andmetesse oli HEV märge tege-
likult ununenud juba eelneva(te)st õppeaasta(te)st.

• Õpilasele on väljastatud koolivälise nõustamismeeskonna 
soovitus, kuid andmetest ei nähtu, et kool neid rakendaks (või 
rakendab osaliselt). 

• Õpilasele rakendatakse tõhustatud või erituge (või õpet eri- 
klassis), kuid puudub info koolivälise nõustamismeeskonna 
väljastatud soovituse kohta. See puudutas kõige rohkem neid 

õpilasi, kellele on kooliväline nõustamismeeskond väljastanud 
soovituse enne 2018. aasta veebruarikuud. Nimetatud juhul 
pidi kool ise sisestama otsuse tegemise andmed, sh otsuse 
tähtaja.

• Valesti märgitud toe liik. Näiteks on väljastatud õpilasele 
koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, kuid õpilasel on 
jätkuvalt üldise toe märge või näiteks on õpilasele soovitatud 
tõhustatud tuge, kuid kool on märkinud eritoe.

Ebatäpsustele tähelepanu juhtimisel oli koolide peamine tagasi-
side pigem positiivne. Valdavalt kinnitati, et õpilased on nende 
vajadustest lähtuvalt toetatud ja lubati andmed uuendada või 
korrastada.

Samas tõid mõned koolijuhid välja ka muid põhjusi, miks ei toe-
tata õpilasi nii, nagu on soovitatud. Nimetatud põhjendused olid:

• koolis pole vajaminevat tugispetsialisti, mistõttu tuge ei paku 
vastav spetsialist või rakendatakse tuge osaliselt (või tuge 
pakub näiteks teise valdkonna tugispetsialist);

• vanem ei ole koolis toe rakendamiseks (osaliselt) nõusolekut 
andnud (neil juhtudel on kohalik omavalitsus olnud kaasatud, 
sh lastekaitsespetsialist) või on andnud loa rakendada otsust 
uuest õppeaastast;

• koolid ei olnud andmeid veel jõudnud EHISesse kanda (värske 
otsus);

• paaril juhul on kool iseseisvalt teinud otsused, mille tege-
mise pädevus on tegelikult koolivälisel nõustamismeeskonnal; 
nendel juhtudel on koolidega ühendust võetud ja selgitatud 
korrektset protseduuri ja selle vajalikkust.

Et prioriteet on eelkõige õpilaste areng ja võimetekohase õppe-
töö tagamine, oli positiivne tõdeda, et direktorite selgituste 
kohaselt ei takista nimetatud põhjused õpilastele toe pakku-
mist. Kinnitati, et otsitakse võimalusi olukorra parandamiseks 
ja lahendamiseks.

Kuidas edasi?
Lisaks koolidele edastatud tähelepanekutele edastasime kokku-
võtte kõikidele kohalikele omavalitsustele nende piirkonna koolide 
kohta. Rõõm on tõdeda, et ka omavalitsustelt on tulnud positiivset 
tagasisidet ja et teemaga tegeletakse. On ju nendegi huvides, 
et nende piirkonnas elavad ja õppivad tuge vajavad õpilased 
oleksid teada ning toetatud. Piirkonniti koondatud info põhjal saab 
muuhulgas planeerida omavalitsustes tööjõu vajadust, aga miks 
mitte ka muid koolitus- ja arendustegevusi.

Võib kahelda, kas andmebaasi põhjal tehtud ülevaade annab 
tõeseid tulemusi või mitte, kuid siin on taaskord hea võimalus 
enda jaoks lahti mõtestada, miks ikkagi on oluline, et meie doku-
mentatsioon ja õpilaste kohta kogutavad andmed oleksid tõesed 
ja terviklikud. 

Seire ja koolidelt saadud tagasiside andsid kinnitust, et õpi-
laste toetamise teema on oluline ja et seda võetakse tõsiselt. 
Kuigi nii mõnelgi juhul jäi koolidel vajaka teadmisi, miks või kuidas 
miski tehtud peaks olema, ongi seire üks nendest võimalustest, 
mille abil saame koole nende tegevuses toetada ja juhendada. 

37 Kasutajajuhend õppeasutustele. Õppurite alamsüsteem. Üldharidus: ptk 7 ja 8. (2008). https://www2.just.ee/ehis/help/oppur_juhend_yld.htm. 
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Kokkuvõte

• 2018/2019. õppeaasta teisel poolaastal seirati, kas ja kuidas 
toetatakse 8. klassides üldist, tõhustatud ja erituge vajavaid 
õpilasi.

• Vaadeldi, kas õpilastele pakutava toe andmed olid terviklikud 
ja loogilised.

• Enam kui pooltel koolidel esines andmetes ebatäpsusi – 
puudu oli info kas toe liigi või rakendatavate tugiteenuste ja 
-meetmete kohta või ei kattunud kooli märgitud tugiteenused 
ja -meetmed koolivälise nõustamismeeskonna soovitatuga.

• Valdavalt olid õpilased toetatud, kuid andmed olid jäänud 
uuendamata.

Soovitused 

• Jälgida ja pidada meeles õpilasi puudutavate andmete halda-
mist Eesti hariduse infosüsteemis.

• Küsimuste tekkimisel küsida abi kas kohalikult Rajaleidja Kes-
kuselt või EHISe kasutajatoelt, et teadmatuse tõttu ei jääks 
vajalikud toimingud tegemata.
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Hariduse omandamisest vanglates
Agnes Pihlak, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert

Jürgen Rakaselg, Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna peaekspert

Meelis Mereküla, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna nõunik

Eesti haridusvaldkonna üks tähtsamaid põhimõtteid on elukestva 
õppimise võimaldamine, mis tähendab, et kõikidel inimestel, las-
tel, noortel, täiskasvanutel, sh vanemaealistel, erivajadusega 
inimestel jt peab olema võimalus omandada uusi teadmisi ja 
oskusi vastavalt vajadustele ning võimetele kogu elukaare jook-
sul, et tagatud oleksid eneseteostusvõimalused ühiskonnas. 
Peame hariduse omandamist ja elukestva õppimise võimalusi 
elementaarseteks, kuid samal ajal mõtleme vähe nendele, kes 
omandavad meie ühiskonnas haridust erilistes tingimustes. Üks 
selline sihtgrupp on vanglates viibivad kinnipeetavad.

Hariduskorraldus vanglates
Vanglas toimuva üld- ja kutseharidusõppe korraldamise aluspõ-
himõtted tulenevad tervest reast rahvusvahelistest soovitustest. 
Riikliku regulatsiooni ja praktika kujundamise aluseks vangistuses 
viibijatele hariduslike võimaluste tagamisel on ÜRO46 ja Euroopa 
Nõukogu soovitused47, 48.

Rahvusvahelistest soovitustest tulenevalt on olulisemad 
vangla hariduselu puudutavad põhimõtted:

• vangla peab igakülgselt soodustama ja toetama kinnipeetava 
hariduspüüdlusi nii üld-, kutse- kui ka kõrghariduses;

• hariduse korraldamisel ja selle sisus tuleb lähtuda maksimaal-
sel võimalikul määral samadest reeglitest ja põhimõtetest 
nagu vabaduses. 

Õpet vanglas korraldatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse, põhi-
kooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse 
ning nende alusel välja antud õigusaktide kohaselt. Vangla tagab 
ruumid ja sisustuse.

Vangistusseaduse järgi on hariduse omandamise võimalda-
mise eesmärk anda kinnipeetavale piisavalt teadmisi, oskusi ja 
eetilisi tõekspidamisi, mis võimaldavad tal jätkata vabaduses 
hariduse omandamist ja töötamist. Vanglateenistus suunab ja 
soodustab kinnipeetavaid hariduse omandamisel. 

Igale kinnipeetavale koostatakse individuaalne täitmiskava, 
mille üks eesmärk on toetada kinnipeetava arengut haridustaseme 
tõstmise ning kutse-, töö- ja sotsiaalsete oskuste täiendamise 
kaudu. Individuaalne täitmiskava valmib kinnipeetava riskihinda-
mise tulemuste põhjal, mille raames analüüsitakse muuhulgas ka 
kinnipeetava varasemaid töö- ja hariduskogemusi. Individuaalse 
täitmiskava ühe valdkonnana nähakse ette ja planeeritakse kin-
nipeetava hariduse omandamine, kus peab olema kajastatud 
hariduse omandamise vajadus, viide õppeastmele, kutsehariduse 
või tööalase koolituse andmise vajadus koos saadud koolituse 
märkimisega.

Põhiharidust saavad omandada need isikud, kel seni on jää-
nud see omandamata ja alla 18-aastased noored, kelle jaoks 
on põhihariduse omandamine seadusega ettenähtud ulatuses 
kohustuslik. Üldkeskharidust ja kutseharidust võimaldatakse 
omandada nendel isikutel, kellele antud tegevus on individuaalses 
täitmiskavas planeeritud.

Vanglates läbiviidava õppe terviklik seire
Eestis on kolm vanglat: Tallinna, Tartu ja Viru vangla. Viimane 
on olemuselt teistest natuke erinev, sest lisaks täiskasvanud 
kinnipeetavatele viibivad Viru vanglas ka alaealised vahistatud ja 
süüdimõistetud. Õppijate arv vanglates on küll aastati kõikunud, 
kuid suurusjärgud on jäänud samaks (tabel 1).

Tabel 1. Õppijate arv vanglates

45 „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“, lk 2-3. https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf.
46 The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules). UN 2015.
47 Recommendation Rec (2006) 2 of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules.
48 Recommendation No. R (89) 12 of the Committee of Ministers to member states on education in prison.

2016/2017 2017/2018 2018/2019

Põhikool 117 131 99

Gümnaasium 79 62 75

Kutseõpe 113 158 176

Kõrgharidusõpe 0 2 1
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Et saada ülevaade vanglates pakutava üld- ning kutsehariduse 
kvaliteedist, õppekorralduse õiguspärasusest ja otstarbekusest, 
korraldas Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Justiits-
ministeeriumi vanglate osakonnaga 2018. aasta teises pooles 
seire, mille taolist pole varem toimunud. Seire raames külastati 
kõiki kolme vanglat ning seitset kooli, mis vanglates õppetööd 
korraldavad, vesteldi hariduskorraldusega seonduvate isikutega 
ning õpetajatega ja analüüsiti koolide dokumentatsiooni.

Seire tulemused 
Seire tulemusena tuvastati vanglahariduse korralduse kitsasko-
had ja arendusvaldkonnad, mille põhjal on tehtud 31 ettepanekut 
hariduskorralduse tõhustamiseks. Ettepanekud on suunatud nii 
Haridus- ja Teadusministeeriumile, Justiitsministeeriumile kui ka 
koolidele ja nende pidajatele. Alljärgnevalt on lühidalt välja toodud 
peamised valdkonnad, mis äramärkimist leidsid. 

Elukestva õppimisvõimaluse tagamine
Kohtumistelt ja vestlustest nähtus, et üldiselt võimaldatakse 
kinnipeetavatel omandada üldharidust vaid juhul, kui see on 
seni jäänud omandamata ja kutseharidust juhul, kui varasemalt 
pole erialaõppes osaletud. Ka on olukordi, kus õppetöö vanglas 
jääb pooleli ennetähtaegse vabastamise, ühest vanglast teise 
ümberpaigutamise või julgeolekuabinõuna kinnipeetava eraldatud 
lukustatud kambrisse paigutamise tõttu. Kinnipidamisasutustes 
peaksime lähtuma elukestva õppe põhimõttest ja tagama kinni-
peetavatele suuremaid võimalusi hariduse omandamiseks. Sel-
leks tuleks näha ette hariduse jätkamise võimalus edasiõppimise 
motivatsiooni olemasolul individuaalses täitmiskavas ka siis, 
kui kinnipeetav ei ole enam koolikohustuslikus eas, omandatud 
on põhikooli ja/või gümnaasiumiharidus või ka kutse. Erinevate 
muude takistuste korral peaksime soodustama õppe jätkamist.

E-õppe kasutuselevõtt, sh õpetajate ja kinnipeetavate ligipääs 
veebipõhistele õpikeskkondadele
Täna toimub õppetöö vanglates nagu mõned aastakümned tagasi, 
paberi ja pliiatsi abil. Meile nii loomulikuna tunduv ligipääs vee-
bipõhistele materjalidele ja õppekeskkondadele on nii õpilastele 
kui ka õpetajatele vanglates ohu ettekäändel keelatud. Õpetajad 
võtavad tundidesse kaasa õpikud-tööraamatud ja paljundavad 
juurde lisamaterjale. Lisaks õpetajate täiendavale töökoormusele 
jääb taolisel teel õppimisel arendamata õpilaste digipädevus, mis 
on möödapääsmatu oskus tänapäeva ühiskonnas. 

Alaealistele kinnipeetavatele statsionaarses mahus õppe või-
maldamine
Koolikohustuslikele õpilastele korraldatud õpe peab toimuma 
statsionaarses õppevormis, kuid Viru vanglas korraldatakse kuni 
17-aastaste isikute õpet mittestatsionaarses vormis. Samas näh-
tub tunniplaanist, et juba praegu toimub näiteks 9. klassi õpilastel 
28 õppetundi nädalas (maksimaalne lubatud tundide arv on 32), 
mistõttu on õppetöö kontakttundide maht võrreldav statsionaarse 
õppevormiga; puuduvad tööõpetuse ja kehalise kasvatuse tunnid, 
mille korraldamiseks on põhimõtteliselt vanglas võimalus olemas. 

Segaõpperühmade moodustamine ja eriala õppimise võimal-
damine sõltumata soost
Kui vanglates muidu kehtib kinnipeetavate soopõhine eraldihoid-
mise printsiip (mehed ja naised on eraldatud), siis õppetöö ajal see 
kehtima ei peaks. Siiski moodustatakse vanglates õpperühmad 
soopõhiselt. Eraldihoidmise printsiibist tulenevalt pole näiteks 
ühel juhul naistele võimaldatud omandada eriala, millel mehed 
juba vanglas töötavad, kuna praktika peaks neil toimuma sel 
juhul ühiselt. 

Kinnipeetavate haridusliku profiili ja toe vajaduse väljaselgita-
mine, tugiteenuste pakkumine
Vanglas haridust omandavad õpilased on erineva taustaga ja 
erinevas vanuses isikud, kelle puhul peaks enne õppima asumist 
selgeks saama, mida nad seni on õppinud ja millist tuge nad õppel 
vajada võiks. Raskusi tekitab kinnipeetava varasema hariduskäigu 
väljaselgitamine, selle praktika on vanglati erinev. Samuti erineb 
õpilaste toe vajaduse väljaselgitamine. On olukordi, kus alles 
õppe jooksul hakkab selguma, et õpilane peaks õppima näiteks 
lihtsustatud õppekava järgi. Ka on väga erinev tugiteenuste (eripe-
dagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog) kättesaadavus 
vanglates, neist kõige vajalikum on eripedagoogi teenus. Taoliste 
kitsaskohtade lahendamine eeldab kindlaid kokkuleppeid vanglate 
ja koolide vahel. Õpilaste toe vajaduse väljaselgitamiseks kaasa-
sid koolid aga käesoleva õppeaasta eel Rajaleidja Keskused, kes 
teostavad hindamised ja annavad koolidele soovitusi.

Kutseõppe erialade avamine vajaduspõhisusest lähtudes, sis-
seastumise korraldamine
Nagu eelnevalt mainitud, koostatakse igale kinnipeetavale 
individuaalne täitmiskava, milles on määratud muuhulgas, kas 
kinnipeetavale on ette nähtud hariduse omandamine või mitte. 
Nii määratakse vahel kinnipeetavale mõne kutseõppe eriala 
omandamine, kuid jäetakse küsimata kinnipeetava enda soov 
õppima asumise kohta. Ka nähtus, et esmased õppima asujate 
nimekirjad koostab vangla ja ei korraldata koolide tavapäraseid 
sisseastumiskatseid. Sellest tingituna satuvad kutseõppesse 
õppijad, kellel puudub tegelik huvi õpitava eriala vastu ning see on 
ka üks õppe katkestamise põhjuseid. Nende asemele suunatakse 
õppima uued õppurid. Vajalik oleks avada eelkõige neid aktuaal-
seid erialasid, mis võimaldaksid pärast vanglast vabanemist kohe 
tööturule siseneda. 

Füüsiliste tingimuste, õppevahendite ja tehniliste vahendite 
tagamine
Õpperuumide tagamine on vanglateenistuse ülesanne, samuti 
on vajalikud ruumid näiteks õppevahendite hoiustamiseks. Nii 
mõnelgi juhul selgus, et koolidele on eraldatud mõned üksikud 
ruumid, kus õppetööd korraldada. Neid ruume peavad omavahel 
jagama aga nii üldharidus- kui ka kutsekool. Lisaks ei ole alati 
õpilastele võimaldatud kõiki õppetööks vajalikke vahendeid, sh 
värvilisi pliiatseid ja tööraamatuid.

Poolte infovahetuse lihtsustamine
Nii vangla kui ka kooli tõttu võib tekkida põhjuseid, miks õppetöö 
konkreetsel päeval ära jääb. Koolide seisukohalt on peamine 
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tundide ärajäämise põhjus õpetaja haigestumine, vangla poolt on 
tihti põhjus haigestumisel karantiini kehtestamine ja üldine läbiot-
simine kõikides üksustes. Vahel ei tule aga mõni kinnipeetav tundi 
ja õpetajad ei tea põhjust. Taoliste olukordade puhul selgus, et 
poolte vahel ei liigu info piisavalt efektiivselt. Ühtse suhtluskanali 
loomine, kus vahendada muuhulgas ka õpilastele õppetöö ajal 
tehtavaid (sh positiivseid) märkuseid, on oluline arendustegevus.

Gümnaasiumis vajadusel kuni 40% õppeainetest muus keeles 
õpetamise võimaldamine
Gümnaasiumi riiklikust õppekavast lähtudes peab vähemalt 60% 
õppest olema eesti keeles. Ülevaatest selgus, et on vanglaid, 
kus gümnaasiumiastmes toimub õpe ainult eesti keeles, sh ka 
muu emakeelega õppijatele. Koolid väljendavad selles osas suurt 
muret, sest gümnaasiumiastmes vene emakeelega õpilaste puh-
talt eesti keeles õpetamisel on tekkinud õpilastel suured raskused 
keele mittemõistmise tõttu. Ka riigikeeleõppest ei piisa, et õpilane 
keelt piisavalt mõistaks ja suudaks õppida gümnaasiumis ainult 
eesti keeles. Vajalik on leida lahendused, et kõikidele õppijatele 
oleks gümnaasiumis õppimine võimetekohane.

Edasine tegevus
Kuigi tulemuste põhjal võib tunduda, et vanglas korraldatava 
hariduse olukord vajab senisest suuremat tähelepanu ja kaas-

ajastamist, siis tegelikult on õppimisvõimalused järjest enam 
paranenud (näiteks uues Tallinna vanglas on õppetingimused 
oluliselt paremad) ja 2018/2019. õppeaasta algul korraldatud 
tervikliku ülevaate abil veelgi enam paranemas. 

Rõõm on tõdeda, et koostöös Justiitsministeeriumiga on 
esimesed sammud lahenduste suunas juba astutud. Seire tule-
musena valmib tegevuskava, mille abil saavad arendustegevuste 
vastutajad selgemaks ning on lootust, et õppe korraldus aitab 
senisest enam kaasa kuritegeliku käitumise ennetamisele edu-
elamust ja toimetulekut soosiva hariduse kaudu.

Kokkuvõte

• Vanglas pakutava õppe kvaliteedist ja õppekorralduse õigus-
pärasusest ülevaate saamiseks korraldas Haridus- ja Teadus-
ministeerium koostöös Justiitsministeeriumiga seire.

• Seire tulemusel tehti 31 ettepanekut õppekorralduse paren-
damiseks, mille elluviimiseks koostatakse kõikide poolte 
koostöös tegevuskava. Tegevuste elluviimisel saavad aren-
dustegevuste vastutajad selgemaks ning õpe korraldatakse 
senisest enam selliselt, et aidata kaasa kuritegeliku käitu-
mise ennetamisele läbi eduelamust ja toimetulekut soosiva 
hariduse.

• Kuigi arendustegevusi on rohkelt, on õppimisvõimalused jär-
jest enam paranenud ja paranevad veelgi.
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Ülevaade korruptsiooniennetusest õppeasutustes
Hille Voolaid, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja

2017. aastal avaldati uuringu „Hariduse valdkonna korruptsioo-
niriskid ja pettused“52 tulemused. Uuring tõi välja õppeasutuste 
juhtide vähese teadlikkuse valdkonnast (nt huvide konflikt, 
korruptsiooniriskid). Samal aastal korraldas Riigikontroll auditi 
„Haridus- ja Teadusministeeriumi raamatupidamine ja tehingute 
seaduslikkus 2016. aastal“. Nimetatud puuduste kohta edastati 
ministeeriumile märgukiri. Eespool toodust tulenevalt koostati 
Haridus- ja Teadusministeeriumis (HTM) 2017. aastal korrupt-
siooni ennetamiseks tegevuskava, et tagada õppeasutuste töö-
tajate parem teadlikkus ning õiguspärane tegevus.

Korruptsiooniennetamise tegevuskava 
Perioodil 2017–2019 on põhirõhk olnud korruptsioonivastasel 
ennetustööl. 

• Ministeeriumi allasutustele koostati „Juhised korruptsiooni 
ennetamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi allasutustes“53, 
et vältida korruptsiooniohtlikke olukordi. Juhendmaterjali ette-
valmistamisesse kaasati Justiitsministeeriumi, Riigikontrolli 
ning Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) esindajad. Juhis on ava-
likustatud ministeeriumi veebilehel, hallatavate ja allasutuste 
juhtidele tutvustati seda infopäeval. 

• Ministeeriumi ja allasutuste juhtidele toimus korruptsiooni-
teemaline infopäev, kus osales 93 koolijuhti, allasutuse ja 
ministeeriumi ametnikku. Infopäeva kohta saadeti välja ka 
pressiteated54. 

• Ministeeriumi juhtkonnale tutvustati uuringu „Hariduse vald-
konna korruptsiooniriskid ja pettused“ tulemusi. Tulemused 
avalikustati koos teabepäeva infoga HTMi veebilehel, sot-
siaalmeedias; artiklid ilmusid Õhtulehes ja maakonnalehtedes.

Teavitustöö õppeasutustes ja allasutustes

• Koostati ja edastati märgukiri55 omavalitsusjuhtidele, millega 
juhiti nende tähelepanu vajadusele teadvustada korruptsioo-
niteemat, vaadata üle vastavad regulatsioonid omavalitsustes 
ja õppeasutustes. 

• Rahandusministeerium korraldas koostöös Sisekaitseakadee-
miaga Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Pärnus tasuta koolitused 
„Hariduselu kvaliteediga seotud kutseväärikuse edendamine 
ja korruptsiooniriskide ennetamine Eesti üld- ja kutseharidus-
koolide juhtimises“, mis oli suunatud õppeasutuste pidajatele 
ja juhtidele. Koolitustel osales u 100 õppeasutuse juhti ja 

pidajat. Tutvustati ministeeriumis koostatud juhist ning anti 
selgitusi korruptsioonivastase seaduse rakendamise kohta 
õppeasutustes.

• Õpetajate Lehes ilmus artikkel „Tähelepanu all on korruptsiooni 
ennetustöö“56.

• Kohalike omavalitsuste haridusametnike koolituspäevadel 
käsitleti korruptsiooni ja selle ennetamist õppeasutustes, 
et pöörata nii omavalitsusjuhtide kui õppeasutuste juhtide 
tööandjate tähelepanu teema olulisusele ja tõsta teadlikkust. 
Koolitused toimusid Jõhvis, Tartus, Pärnus ja Tallinnas ning 
neil osales 2017.–2018. aastal 252 omavalitsusametnikku. 

• Korruptsiooni ja selle ennetamist õppeasutustes on käsitletud 
piirkonniti toimunud teabepäevadel 2018. aastal: Kagu-Eesti 
koolijuhtidele; Tapa koolijuhtidele ja koolieelsete lasteasutuste 
juhtidele, omavalitsusametnikele; Harjumaa koolijuhtidele ja 
koolieelsete lasteasutuste juhtidele, pidajatele; Haljala Kooli 
personalile; Harjumaa omavalitsusametnikele ja koolijuhti-
dele; Pärnumaa ja Viljandimaa koolijuhtidele; Lääne-Virumaa 
omavalitsusametnikele ja koolijuhtidele; kutseõppeasutuste 
õpetajatele; Haapsalu linna õppeasutuste juhtidele ja omava-
litsuse haridusametnikele. Kokku osales u 325 juhti ja haridus- 
ametnikku. 2019. aastal on teemat käsitletud kohtumistel 
Harjumaa koolijuhtide ja koolieelsete lasteasutuste juhtide 
ning pidajatega, Rapla-, Lääne- ja Pärnumaa koolijuhtidega, 
omavalitsuste haridusametnikega. Kokku osales 240 juhti ja 
haridusametnikku.

• Õppeasutustele koostati juhend „Juhised korruptsiooni enne-
tamiseks õppeasutustes“57, mis valmis koostöös Tallinna 32. 
Keskkooli, Justiitsministeeriumi ja Riigikontrolliga ning on 
kooskõlastatud PPAga. Juhis on avaldatud HTMi veebilehel. 

• Rahandusministeerium korraldas koostöös Sisekaitseakadee-
miaga õppeasutuste pidajatele ja juhtidele tasuta koolitused 
„Hariduselu kvaliteediga seotud kutseväärikuse edendamine 
ja korruptsiooniriskide ennetamine Eesti koolieelsete laste-
asutuste, üld- ja kutsehariduskoolide juhtimises“. 2019. aastal 
olid sihtrühm üldharidus- ja kutsekoolide kõrval ka koolieelsete 
lasteasutuste juhid ja omavalitsuste haridusametnikud. 

• Riigiõppeasutustes korraldati kaks seiret. Esiteks korruptsioo-
niennetuse eest vastutavate isikute andmete avalikustamine 
õppeasutuse veebilehel, mille eesmärk oli teavitada õppeasu-
tuste töötajaid ja teisi huvirühmi sellest, kust saab teavet ja 
nõu, kui tekib kahtlus mingi toimingu õiguspärasuses. Teiseks 
õppeasutuste töökorralduse reeglite ülevaatamine, mille ees-

52 http://www.korruptsioon.ee/et/hariduse-valdkonna-korruptsiooniriskid-ja-pettused.
53 https://www.hm.ee/sites/default/files/korruptsiooniennetuse_juhis.pdf.
54 https://www.hm.ee/et/uudised/koolijuhid-arutasid-korruptsiooni-ennetusega-seotud-murekohti.
55 https://www.hm.ee/sites/default/files/margukiri_korruptsiooni_ennetamisest.pdf.
56 http://opleht.ee/2017/10/tahelepanu-all-on-korruptsiooni-ennetustoo/.
57 https://www.hm.ee/sites/default/files/korruptsiooniennetuse_juhis_2019.pdf.
58 https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/avalikustamiseks_teenistusulesannetega_seotud_kingituste_ja_soodustuste_hea_tava.pdf.
59 http://www.korruptsioon.ee/et/huvide-konflikt/kingitused. 
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märk oli juhtida õppeasutuste tähelepanu vajadusele sätes-
tada dokumendis huvide konflikti ja kingitustega seonduv. 

• Lisaks on tõstatunud viimastel aastatel ka kingituste teema, 
millest lähtudes on õppeasutuste ja pidajate tähelepanu juhi-
tud vajadusele arutada ja rääkida läbi õppeasutuses, kuidas 
toimida kingitustega. Õppeasutustele on abimaterjaliks „Tee-
nistusülesannete täitmisega seotud kingituste ja soodustuste 
hea tava“58 ja „Kuidas toimida kingitustega?“59.

Kohustustest kinnipidamise kontroll
Kohustustest kinnipidamise kontrolli teostatakse ministee-
riumi hallatavates asutustes teenistusliku järelevalve raames 
ja allasutuste auditeerimisel (nt riigihangete korraldamine, 
ostu-müügitehingute tegemine, palgaarvestus, soodustused). 
Riigiõppeasutuste ja allasutuste juhtidele kehtestati elektrooni-
line teavitussüsteem, mille kaudu edastatakse pidajale teavet 
õppeasutuses töötavate seotud isikute kohta. 

Edasised tegevused

• Mittetulundusühingutega seonduva regulatsiooni ülevaata-
mine. 

• Sisekontrollimeetmete rakendamise kontrollimine ministee-
riumi allasutustes. 

• „Korruptsioonivastase strateegia aastateks 2013–2020“60 
ja selle rakendusplaani61 tegevuste täitmine: korraldatakse 
huvide konflikti vältimise koolitused programmi „Eesti ühis-
konna väärtusarendus 2015–2020“ raames. 

• Kontroll haldusala asutustes, et selgitada välja koolijuhtide ja 
seotud isikute vahel tehtavate tehingute õiguspärasus ning 
läbipaistvus. 

Riigikontroll on 2019. aasta märgukirjas HTMile märkinud, et 
korruptsioonile viitavate olukordade ennetamiseks rakendatud 
meetmete tulemusena on 2018. aasta tehingute kontrollimisel 
tuvastatud oluliselt vähem toimingupiirangu rikkumisi. Riigikont-
roll kontrollis 2018. aastal, kas avaliku sektori finantsarvestuse 
ja -aruandluse juhendis määratletud seotud isikutega tehtud 
tehingutel on järgitud KVSi põhimõtteid. 

Tehingute kontrollimisel tuvastas Riigikontroll puudusi KVSi § 
11 lõigete 1 ja 2 järgimisel. KVSi § 11 lõikes 1 sätestatakse muu-
hulgas, et ametiisikul on keelatud toimingu või otsuse tegemine, 
kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud 
isiku suhtes. Riigikontroll tuvastas eksimused piirangu vastu nel-
jas kutseõppeasutuses ja kahes üldhariduskoolis. KVSi § 11 lõikes 
2 sätestatakse, et eelnevas punktis nimetatud juhul on ametiisikul 
keelatud anda oma alluvale ülesandeks teha toimingut või otsust 
tema asemel. Ametiisik peab nimetatud asjaolust viivitamatult 

teavitama oma vahetut juhti või ametiisiku ametisse nimetamise 
õigusega isikut või organit, kes teeb toimingu või otsuse ise või 
annab selle ülesande teisele ametiisikule. Riigikontroll tuvastas 
rikkumise ühes üldhariduskoolis. 

Riigikontroll soovitas jätkuvalt juhtida asutuste tähelepanu 
korruptsioonivastase seaduse põhimõtetele, et vältida huvide 
konfliktile viitavate olukordade tekkimist ning teha järelevalvet 
valitsemisalas rakendatud korruptsiooni ennetavate meetmete 
täitmise üle.

Kokkuvõte

• Uuring „Hariduse valdkonna korruptsiooniriskid ja pettused“ 
(2017) tõi välja õppeasutuste juhtide vähese teadlikkuse 
valdkonnast. Samal aastal korraldas Riigikontroll majandus-
tegevuse auditi, milles avastatud puuduste kohta edastati 
ministeeriumile märgukiri. Eespool toodust tulenevalt koostati 
HTMis 2017. aastal korruptsiooni ennetamiseks tegevuskava, 
et tagada õppeasutuste töötajate parem teadlikkus ning õigus-
pärane tegevus.

• Õppeasutustele on koostatud juhised, mis on avalikustatud 
ministeeriumi veebilehel; on korraldatud teabepäevi, koolitusi 
ning tagasiside saamiseks ka seireid. 

• 2019. aastal ministeeriumisse saadetud Riigikontrolli märgu-
kirjas on toodud välja, et tuvastatud rikkumiste hulk on küll 
vähenenud, kuid soovitati jätkuvalt juhtida asutuste tähelepanu 
korruptsioonivastase seaduse põhimõtetele, et vältida huvide 
konfliktile viitavate olukordade tekkimist ning teha järelevalvet 
valitsemisalas rakendatud korruptsiooni ennetavate meetmete 
täitmise üle.

Soovitused

• Õppeasutustes vaadata üle, kas töökorralduse reeglites või 
mõnes muus koolisiseses dokumendis on selgelt reguleeri-
tud, kuidas toimida suhete puhul seotud isikutega; milline on 
teavitussüsteem (kes, keda ja millal seotud isikust teavitab) 
ja kuidas on korraldatud toimingud, mis puudutavad seotud 
isikuid; kuidas toimida kingitustega; millised kingitused on 
seotud viisakusavaldusega, milliste puhul tuleks teavitada 
oma vahetut juhti; millistest kingitustest tuleks hoiduda, et ei 
tekiks korruptsiooniohtlikku olukorda.

• Õppeasutustes tuleks personalile selgitada, millisel juhul 
ollakse ametiisik ning millised on ametiisikule kehtestatud 
regulatsioonid, lähtudes korruptsioonivastasest seadusest.

Lisateavet korruptsiooniennetusega seotud teemadel saab  
veebilehelt www.korruptsioon.ee.

60  http://www.korruptsioon.ee/sites/www.korruptsioon.ee/files/elfinder/dokumendid/korruptsioonivastane_strategia_2013-2020_1.pdf.
61 https://wwwkorruptsioon.rik.ee/sites/www.korruptsioon.ee/files/elfinder/dokumendid/lisa_2_rakendusplaan_2018-2020.pdf. 
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PISA õppetunnid
Maie Kitsing, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna nõunik

Ainult mõõdukas internetikasutus koolis toetab 
õpilase akadeemilist arengut ja üldist rahulolu

• Perioodil 2012–2015 kasvas OECD riikides 15aastaste õpilaste 
internetis veedetud aeg nende endi hinnangul keskmiselt 21lt 
tunnilt nädalas 29le. 

• 2015. aastal veetsid kehva sotsiaal-majandusliku taustaga 
õpilased OECD riikides keskmiselt kaks tundi rohkem internetis 
kui soodsa sotsiaal-majandusliku taustaga õpilased. 

• Kõikide koolisüsteemide õpilased, kes kasutavad internetti 
sagedamini, saavutasid loodusteadustes madalamaid tule-
musi kui õpilased, kes kasutavad internetti vähem. 

• OECD riikides internetti mõõdukalt kasutavad õpilased saavu-
tasid siiski keskmiselt paremaid tulemusi kui õpilased, kes ei 
kasuta internetti üldse, ja õpilased, kes kasutavad internetti 
väga sageli.

OECD uurimuse andmetel on koduse internetiühendusega 15aas-
taste protsent OECD riikides kasvanud keskmiselt 2006. aasta 
75%lt 2015. aastal 95%le. Sagedasem interneti kasutus mõjutas 
õpilaste õppetulemusi negatiivselt ainult siis, kui kasutus suu-
renes koolipäevade arvelt. Õpilaste tulemused ei olnud mõjuta-
tud, kui nende üldine internetikasutuse suurenemine oli tingitud 
nädalavahetustel pikemalt internetis viibimisest. Kõige paremaid 
tulemusi saavutasid internetti mõõdukalt kasutavad õpilased: 
kuni 30 minutit koolis olles, 1−4 tundi koolipäevadel kooliväliselt 
ja 2−4 tundi nädalavahetusel. PISA andmed ei anna sellele näh-
tusele konkreetset selgitust, kuid eelnevad uurimused viitavad, 
et isiklikud nutiseadmed ja korraga mitme asjaga tegelemine 
segab õpilaste keskendumist ja seega teadmiste ning oskuste 
omandamist. Samuti võib igav tund suunata õpilase internetti.

Kokkuvõttes saab väita, et õpilased veedavad aina rohkem 
aega internetis nii koolis kui ka selle väliselt ning internetika-
sutus kehva sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste hulgas on 
hüppeliselt kasvanud. 

Kehva sotsiaal-majandusliku taustaga kool vajab 
professionaalseid õpetajaid

• Enamik riike ja majanduspiirkondi võimaldasid 2015. aasta 
uuringu põhjal kehvemas sotsiaal-majanduslikus olukorras 
koolidele väiksemaid klasse ja/või väiksemat õpetaja-õpilase 
suhtarvu. Rohkem kui ühes kolmandikus kehva sotsiaal-majan-
dusliku taustaga koolides olid õpetajad vähem kvalifitseeritud 
või kogenenud kui soodsama taustaga koolides. 

• Sotsiaalsest taustast tingitud lõhe õpilaste õpitulemustes oli 
suurem maades, kus sotsiaalselt kehvemal järel koolides õpe-
tas vähem kvalifitseeritud ja väiksema kogemusega õpetajaid 
kui heal järjel koolides. 

• Mida õiglasem on õpetajate jaotus koolide vahel, seda suurem 
on koolide autonoomia õpetajatega seotud otsuste tegemisel. 

Hariduse üks eesmärk on sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine. 
Uurimused on näidanud, et õpetaja-õpilase suhtarvu vähenda-
misest ei piisa, et tasakaalustada ebavõrdsust õpilaste õpitule-
mustes, kui arvestusest jäetakse välja õpetajate kvalifitseeritus ja 
töökogemus. Enamikus maades õpetavad kehvema sotsiaal-ma-
jandusliku taustaga koolides ka vähem kvalifitseeritud õpetajad. 
Ükskõik, milline on õpetajapoliitika, mis üritab leevendada õpi-
lastevahelist ebavõrdsust, peaks kehvema sotsiaal-majandusliku 
taustaga koolidesse suunama rohkem kõrgelt kvalifitseeritud 
õpetajaid.

Füüsiliselt aktiivsed noored on koostööaltimad

• Mõõdukalt füüsiliselt aktiivsed õpilased teevad probleemide 
lahendamisel teistega paremini koostööd ja neil on oma kaas-
laste suhtes positiivsem hoiak. 

• Õpilased, kellel on ligipääs internetile ja kes suhtlevad teiste 
inimestega või on osa sotsiaalsest võrgustikust ka väljaspool 
kooli, on koostööaltimad kui õpilased, kellel sellist võimalust 
ei ole. 

• Kooliväliselt videomänge mängivad õpilased on koostöistes 
tegevustes kehvemad kui õpilased, kes videomängudega ei 
tegele. 

• Õpilased, kes osalevad majapidamistööde tegemisel või aita-
vad hoolitseda pereliikmete eest, hindavad koostööd rohkem 
ja neil on parem hoiak meeskonnaliikmete suhtes kui teistel 
õpilastel. 

Koolil on kindel roll õpilaste sotsiaalsete oskuste 
ja koostöövõimekuse arendamisel 
Tööandjate silmis on sotsiaalsed, sh koostööoskused aina hin-
natumaks muutumas ning see kajastub ka palkades. PISA 2015 
koostöise probleemilahendamise testi tulemused näitasid, et õpi-
lased, kes on head matemaatikas, loodusteaduslikes õppeainetes 
ja lugemises, on ka paremad probleemilahendajad. Keskmiselt 
said OECD riikide õpilased, kes kasutavad regulaarselt digitaalset 
meediat, kuue punkti võrra kõrgemaid tulemusi kui teised. 

Vanemad, koolid ja kogukonnad peaksid julgustama teismelisi, 
et nad osaleksid aktiivselt füüsilist pingutust nõudvates tegevus-
tes ja majapidamistöödes. Koolivälised tegevused peaksid olema 
kombineeritud koolisiseste tegevustega, mis õpetavad, aitavad 
harjutada ja arendada õpilaste koostöövõimet.

Karjäärivalikute kujunemises on oluline huvi 
õpitava vastu ja enesekindlus õpingutes

• Poisid saavad loodusteadustes tüdrukutest paremaid tulemusi 
22 PISAs osalenud riigis ja tüdrukud saavad paremaid tulemusi 
19 riigis. Eestis puudub statistiliselt oluline erinevus poiste ja 
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tüdrukute loodusteaduste tulemuste vahel.

• Poisid on loodusteaduste õpingutes enesekindlamad (39 riiki) 
ja tunnevad rohkem huvi üldiste loodusteaduslike teemade 
vastu (51 riigis) kui tüdrukud. 

• Poiste kõrgemat suhtelist akadeemilist tugevust, suuremat 
enesekindlust ja huvi teaduse vastu seostatakse sellega, et 
vähem tüdrukuid lõpetab kõrgkooliõpingud täppisteaduste 
alal.

Autorite analüüs toetub kolmele näitajale. Esiteks globaalne soo-
lise ebavõrduse indeks, mis kujuneb 14 indikaatori (nt sissetulek, 
kõrgkooli sisseastumine, oodatav eluiga, kohad parlamendis) 
põhjal ning näitab naiste ja tüdrukute mahajäämuse määra 
meeste ja poiste suhtes. Selle indeksi kõrgem väärtus tähistab 
suuremat soolist võrdsust. Teine näitaja on naiste arv täppistea-
duste alal kõrgkooli lõpetanute seas (ajavahemikul 2012−2015), 
mis mõõdab edukalt täppisteaduste alal kõrgkooli lõpetanud 
naiste suhtarvu teiste samas kategoorias lõpetanute suhtes. 
Kolmas on suhteline sooritus või akadeemiline tugevus, mis 
mõõdab õpilase sooritust ühes testitavas valdkonnas (matemaa-
tika, loodusteadused, lugemine) kõigi mõõdetavate valdkondade 
keskmise tulemuse suhtes. 

Stoet ja Geary uuring (2018) viitab sellele, et õpilaste karjääri-
valikut võib mõjutada nende suhteline akadeemiline tugevus, ene-
sekindlus ja huvi loodusteaduse vastu. Erinevalt paljudest kõrge 
sooritustasemega poistest, ei vali paljud kõrge sooritustasemega 
tüdrukud karjääri loodusteadustes, sest nad on tõenäoliselt klassi 
parimad ka teistes ainetes. See tähendab, et tegelemine poiste 
madalama lugemissooritusega võib olla naiste loodusteaduskar-
jäärides suurema esindatuse tagamisel vähemalt sama tähtis kui 
tähelepanu pööramine tüdrukute sooritusele täppisteaduslikes 
ainetes ja nende suhtumisele sellesse valdkonda. 

Kehaline aktiivsus ja õpilase eluga rahulolu on 
omavahel seotud

• 52% OECD riikide õpilastest on enda hinnangul vähemalt kolm 
päeva nädalas füüsiliselt aktiivsed62. Poisid on füüsiliselt aktiiv-
sed keskmiselt ühe päeva võrra rohkem kui tüdrukud. Füüsiline 
aktiivsus on positiivses seoses õpilase heaoluga.

• Õpilased, kes on füüsiliselt mõõdukalt aktiivsed vähemalt ühe 
päeva nädalas, saavad PISA testides paremaid tulemusi kui 
õpilased, kes pole üldse füüsiliselt aktiivsed.

Spordiga tegelemine vähendab teismeliste seas mitmeid prob-
leeme nagu ülekaal, kiusamine ja ärevus. PISA 2015 andmetel 
tegeleb 52% OECD riikide 15aastastest õpilastest vähemalt 20 
minutit päevas kolm korda nädalas füüsiliselt vaevanõudvate asja-
dega (tennis, jalgpall jne). Poisid on füüsiliselt aktiivsed keskmiselt 
4,4 päeva nädalas ja tüdrukud 3,5. Regulaarse füüsilise aktiivsuse 
ja eluga rahulolu vahel on positiivne seos: õpilased, kes tegelevad 
vähemalt kolm korda nädalas intensiivse treeninguga, hindasid 
oma eluga rahulolu kümne palli skaalal keskmiselt 7,5ks. 15aas-
tased, kes tegelevad spordiga 1−2 korda nädalas, hindasid eluga 
rahulolu 7,2ks ja õpilased, kes spordiga ei tegele, 6,9ks. OECD 
riikides keskmiselt õpilased, kes tegelevad spordiga mõõdukalt või 
intensiivselt, kogevad vähem ärevust koolitööde suhtes, tunnevad 

ennast koolis vähem väljajäetuna, puuduvad vähem koolist ja 
langevad vähem koolikiusamise ohvriks kui õpilased, kes ei tegele 
spordiga. Õpilased, kes tegelevad intensiivselt spordiga rohkem 
kui kolm päeva nädalas, saavad loodusteadustes keskmisest 
madalamaid tulemusi. See ei tähenda aga põhjuslikku seost 
sportimise ja õpitulemuste vahel: eliitkoolide õpilased võivad 
spordiga tegelemise aega piirata, et koolile keskenduda, ja õpi-
lased, kes tegelevad spordiga ja saavad madalamaid tulemusi, 
võivad kuuluda gruppi, mis prioriseerib eelkõige saavutusi spordis. 

Spordiga tegelemine ei ole tingimata seotud paremate akadee-
miliste tulemustega, kuid seda seostatakse tugevalt teismeliste 
heaoluga. Õpetajad ja koolid saavad seega kaasa aidata õpilaste 
heaolule, hoides õppekavas kehalise kasvatuse tunde ja sportlikke 
huviringe ning toetades õpilaste osalust koolivälistes sportlikes 
tegevustes. 

Keskkonnateadlikkus on õpilaste hulgas 
suurenenud, kuid puudub optimism tuleviku osas

• OECD riikides suurenes aastatel 2006−2015 mõõdukalt nende 
õpilaste osakaal, kes olid enda hinnangul keskkondlike problee-
midega kursis või väga hästi kursis. Samas ei muutunud õpila-
sed nende probleemide lahendamise suhtes optimistlikumaks. 

• Keskkonnateadlikud õpilased on Maa tuleviku suhtes pes-
simistlikumad. Näiteks 15aastased õpilased, kes on oma 
hinnangul kasvuhoonegaaside hulga suurenemisega kursis, 
arvasid 43% tõenäolisemalt, et probleem süveneb järgneva 
20 aasta jooksul veelgi. 

• Väheseid õpilaste ja koolidega seotud omadusi seostatakse 
positiivselt keskkondliku teadlikkusega ja optimismiga kesk-
konna suhtes, kuid kõige olulisemad on teaduslikud tegevused, 
milles õpilased osalevad ja õpilaste kokkupuude uurimispõhise 
õpetamisega. 

Õpilaste osakaal, kes on oma hinnangul keskkonnaprobleemidega 
kursis või väga hästi kursis, on mõõdukalt kasvanud. 15aastaste 
optimism keskkonnamuutuste osas on aga jäänud suhteliselt 
samaks. Optimism keskkonnamuutuste suhtes kasvas kõige 
enam Eestis, Jaapanis ja Madalmaades. 

Paljusid kooli karakteristikuid seostatakse õpilaste parema 
informeeritusega. Soodsama sotsiaalse taustaga õpilased on 
tõenäolisemalt enda hinnangul keskkonnaprobleemidega rohkem 
kursis kui ebasoodsama taustaga õpilased; neil on suurem huvi 
loodusteaduse vastu ja nad puutuvad rohkem kokku uurimispõ-
hise õpetamisviisiga. Võimalused osa võtta loodusteadusega seo-
tud tegevustest (klubid ja võistlused) on samuti pisut suuremad 
soodsama sotsiaalse taustaga õpilastel. Keskkonnateadlikkus on 
hädavajalik, kuid tegutsemist piiravateks faktoriteks võivad saada 
nii liigne optimism kui pessimism, sest mõlemal juhul võib õpilase 
enda panus näida mõttetuna, kas enda üleliigsuse või kasutuse 
tunnetamise tõttu. 

Kui tahame keskkonda tulevaste põlvkondade jaoks säilitada, 
peavad õpilased keskkonnateadlikkust suurendama, teadmisi 
jätkusuutlike eluviisidega kohanemiseks kasutama ning keskkon-
naprobleemidele innovatiivseid lahendusi otsima. 

62 PISA kasutab mõistet füüsiliselt aktiivne juhul, kui tehtud harjutused panevad higistama ja kiiremini hingama.



58

Ü
L

E
V

A
A

D
E

 H
A

R
ID

U
S

S
Ü

S
T

E
E

M
I 

V
Ä

L
IS

H
IN

D
A

M
IS

E
S

T
 2

0
18

/2
0

19
. 

Õ
P

P
E

A
A

S
T

A
L

Kooli olustikul on mõju nii õpilaste tulemustele 
kui ka õpetajatele

• Kõige parema sooritusega koolide õpilased saavad PISAs tun-
duvalt kõrgemaid tulemusi kui kõige madalamate tulemustega 
koolide õpilased. 

• Koolidevahelised erinevused tulemustes ja üldises olustikus 
on tugevalt seotud õpilaste sotsiaalse tausta erinevustega.

• Kogenenumate õpetajatega koolid saavad üldjuhul kõrgemaid 
PISA tulemusi ja nende klassiruumides on õppimist soodus-
tavam õhkkond.

Kõikides riikides on koolide tulemused varieeruvad. Teadlikkus 
selle kohta, millised on heade tulemustega koolide tunnused, on 
üleüldise haridussüsteemi parendamise jaoks sama tähtis kui 
õpetamispraktikate uurimine. Klassiruumi distsiplinaarse olustiku 
indeks näitas, et umbes 10% olustikuerinevusest on koolidevahe-
lised ning ülejäänud variatsioon on koolisisene. Riigid, kus kooli-
devahelise olustiku indeks on kõige muutlikum, ei ole tingimata 
samad, kus on kõige suurem varieeruvus koolide tulemustes 
(nt Hispaania). Kõige suurem kooli olustikku määrav tegur on 
kooli sotsiaal-majanduslik taust. Kõrgema tüdrukute osakaaluga 
koolides hinnatakse ka õhkkond distsiplineeritumaks. Ka õpeta-
jate endi omadusi seostatakse tulemuslikuma kooli olustikuga: 
koolides, mille õpetajad on kogenumad, on õpilased paremate 
sooritustulemustega ja õpilasi hinnatakse distsiplineeritumaks. 
Õpilaste ja õpetajate demograafilise taustaga saab seletada 
umbes 66% koolidevahelisest loodusteaduste tulemuste variat-
sioonist ja 25% koolidevahelisest õhkkonna erinevustest (õpilaste 
hinnangul). Positiivne seos õpetajate kogemuse ja kooli tulemuste 
vahel võib tuleneda sellest, et paljudes riikides õpetavad vähese 
kogemusega õpetajad tõenäolisemalt sotsiaal-majanduslikult 
ebasoodsa taustaga koolides ja kogenumad õpetajad liiguvad 
edasi soodsama taustaga koolidesse. Õpetajate töö kvaliteedil 
ja efektiivsusel on positiivne seos nende töökogemusega.

Uuringute kohaselt on kogenumad õpetajad ootuspäraselt 
oma töös tõhusamad erinevatel põhjustel. Kõikvõimalikud põhju-
sed mõjutavad ka poliitikat: standardite tõstmist tööle asumisel; 
õpetajate väljaõppe parandamist ja ameti atraktiivsuse suuren-
damist; algajale õpetajale ressursside kindlustamist; meetmete 
rakendamist heade õpetajate töölt lahkumise ennetamiseks jne. 

Võrdsuse tagamine ühiskonnas algab võrdsusest 
õppeasutuses

• Sotsiaalselt soodsama ja ebasoodsama taustaga õpilaste 
loodusteaduste tulemuste vahe võrdub keskmiselt kolme 
aasta pikkuse kooliõppega (88 punkti). 

• Eesti õpilaste tulemuste varieeruvus loodusteadustes on ligi 
8% ulatuses seletatav sotsiaal-majandusliku taustaga. Madala 
sotsiaal-majandusliku taustaga edukate õpilaste osakaal on 
48%, mis on parim tulemus Euroopa riikide hulgas.

• Enamikus riikides ilmneb sotsiaalne ebavõrdsus varakult ja 
kasvab aja jooksul. 

• Ebasoodsa sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste head 
tulemused on aluseks hilisemale sotsiaalsele mobiilsusele.

Võrdsus on hariduspoliitikas ja koolide juhtimises fundamen-
taalne printsiip, kuid see ei tähenda, et see on ka tegelikult 

kõigis riikides võrdselt tähtsustatud. Võrdsus ei tähenda siin-
kohal, et kõigi õpilaste tulemused on samad, vaid et õpilaste 
õpitulemused ei sõltu nende sotsiaal-majanduslikust taustast. 
Võrdsus tähendab, et õpilased saavad sarnaseid õpitulemusi, 
nende psühholoogilise heaolu tase on enam-vähem võrdne ja 
nad saavad õpinguid jätkata (nt ülikoolis), kui neil on potent-
siaali. Sotsiaal-majanduslike erinevuste tasandamine põhikooli 
lõpuks võib anda ebasoodsama sotsiaal-majandusliku taustaga 
õpilastele võimaluse „sotsiaalsel redelil“ ülespoole liikumiseks. 
Vahet sotsiaal-majanduslikult soodsas ja ebasoodsas olukorras 
olevate õpilaste tulemuste vahel soodustab ka kooli sotsiaalne 
olukord. Ebasoodsa sotsiaal-majandusliku taustaga õpilased, 
kes käivad ebasoodsa sotsiaal-majandusliku taustaga koolides 
saavad PISA testide põhjal keskmiselt 78 punkti vähem kui 
ebasoodsa sotsiaal-majandusliku taustaga õpilased, kes käivad 
soodsa sotsiaal-majandusliku taustaga koolides. 15aastaste õpi-
tulemused on tugev näitaja, mis aitab prognoosida kõrghariduse 
omandamist ja edukat karjääri. Õpilased, kelle lugemistulemused 
on pingerea ülemises neljandikus (neljandas kvartiilis), töötavad 
tõenäolisemalt tulevikus töökohal, mis nõuab enne 25aastaseks 
saamist kõrgharidust. 

Sotsiaal-majandusliku staatusega seotud evolutsioon soori-
tustulemustes, eriti põhi- ja keskkoolide seas, rõhutab koolide, 
õpetajate ja hariduspoliitika rolli lõhede vähendamisel ja kõikide 
õpilaste võimaluste võrdsustamisel. Sooritus kooli kohustuslikes 
ainetes ei ole tähtis ainult õpilaste hilisemates õpingutes, vaid ka 
noorte väljavaadete kujundamisel tööturul. Hariduspoliitika, mis 
keskendub võrdsusele, võib olla üks tõhusamaid viise sotsiaalse 
mobiilsuse edendamisel pikas perspektiivis.

Erinevate õpetamisstrateegiate kombineerimine 
on tulemuslikum

• Uurimispõhine õpe on tulemuslik, kui klassiruumis on kord. 

• Uurimispõhine õpe seostub õpilaste positiivsema suhtumise 
ja hoiakuga loodusteadustesse.

• Õpetaja otseselt juhendatud õpetamine (struktureeritud õpe-
tamine) on seotud paremate testitulemustega, sõltumata 
klassiruumi õhkkonnast.

PISA 2015 uuringus paluti õpilastel hinnata teatud tegevuste 
esinemise sagedust õppetunnis, mille põhjal leiti õpetajate 
eelistatumad õpetamisstrateegiaid. Uuring tõi välja järgmised 
õpetamisstrateegiad.

• Uurimuslik õpe – õpilased on kaasatud eksperimentidesse ja 
praktilistesse tegevustesse ning tunnis arendatakse kontsep-
tuaalset arusaamist. 

• Õpetaja otseselt juhendatud õpetamine − tunnid on hästi 
eesmärgistatud ja struktureeritud, selged ja informatiivsed. 
Selline õpetamine sisaldab üldjuhul õpetaja selgitusi, õpilaste 
debatte ja õpilaste sagedast küsitlemist. 

• Kohanduv õpetamine (individualiseeritud) – tunnid on kohan-
datud vastavalt õpilaste vajadustele, võimetele ja eelnevatele 
teadmistele. 16% OECD riikide ja 9% Eesti õpilastest väitsid, et 
nende õpetajad kohandasid õpetust igas tunnis, 30% OECD ja 
22% Eesti õpilastest nentisid, et enamikus tundides.

Need kolm strateegiat ei ole üksteist välistavad, nad on mõõdukas 



59

omavahelises seoses ja neid on võimalik kombineerida soovitud 
õpitulemuste saavutamiseks. 

Uurimisel põhineva õpetamise pooldajad rõhutavad selle 
sarnasust meetoditele, mida kasutavad kutselised teadlased. 
Traditsiooniliste meetodite pooldajad (otsene ja kohanduv õpeta-
mine) rõhutavad õpetajate rolli teaduslike teadmiste edastamises 
õpilastele. Uurimisel põhinev meetod soodustab koostööd ja 
võib õpilastes äratada siirast huvi teaduse vastu, kuid see on 
klassiruumis raskemini rakendatav kui traditsioonilised meetodid 
ja nõuab õpetajalt suurt pingutust ning positiivset koolikesk-
konda. Kui õpetaja ei suuda klassi distsiplineerida ja õpilastega 
piisavalt selgelt suhelda, on selle meetodi mõju õpitulemustele 
pigem negatiivne. Traditsioonilised meetodid nõuavad õpetajalt 
väiksemat pingutust ja sobivad hästi õpilaste ettevalmistamiseks 
standardiseeritud testideks. Kui õpilased puutuvad kokku ainult 
traditsioonilise õpetamisviisiga, võib kannatada nende huvi õpi-
tava vastu. Õpetaja juhendamisele baseeruvad õpetamismeetodid 
on tulemuslikumad, sõltumata kooli ja õpilaste sotsiaalsest taus-
tast. Kõikides riikides on kohanduv õpetamine positiivses seoses 
paremate õpitulemustega.

Õpilaste motiveerituse ja õpisoorituse vahel on 
selge seos

• Enamikus PISA uuringus osalenud haridussüsteemides said 
paremaid tulemusi õpilased, kes hindasid tulemuste saavuta-
mise motiveeritust keskmisest kõrgemaks.

• Parema sotsiaalse taustaga õpilased on rohkem motiveeritud.

• Motivatsiooni seostatakse ärevusega, eriti kui seda hoiavad 
alal välised stiimulid.Kõrgelt motiveeritud õpilased saavutavad 

valdavalt ka paremaid õpitulemusi. See tekitab positiivse taga-
siside ringi: motiveeritud õpilane on valmis pühendama roh-
kem aega õpingutele, tal on juba omandatud teadmiste tõttu 
edasistes õpingutes lihtsam ning heade tulemuste saavuta-
mine motiveerib teda ka edasi õppima. Ühelt poolt võib vähene 
motiveeritus väljenduda õpilase madalates tulemustes, teisalt 
aga võib olla motiveeritus vähene madalate tulemuste tõttu, 
mis tekitavad temas abituse ja lootusetuse tunde. Parema 
sotsiaal-majandusliku taustaga koolide õpilased on rohkem 
motiveeritud, kusjuures on oluline märkida, et õpilase enda 
sotsiaalne taust ei mängi siinkohal rolli. Selle põhjuseks võib 
olla täiskasvanute suhtumine õpilastesse: parema taustaga 
koolide õpilastelt oodatakse rohkem ja enamikus riikides (Eesti 
ei kuulu nende hulka) antakse nendele koolidele rohkem enese-
täiendamis- ja rahastamisvõimalusi, mis aitavad neil eesmärke 
saavutada. Teadmatus oma võimaluste kohta ja sellest tulene-
valt oskamatus eesmärke püstitada võib mõjutada kehvema 
taustaga koolide õpilaste motivatsiooni. Parem motiveeritus 
seostub ka kõrgema ärevusmääraga õpilaste seas, eriti kui 
õpilase motivatsioon tuleneb välistest stiimulitest. Õpilased, 
kelle motiveeritus on tingitud enda ambitsioonidest, kogevad 
enda hinnangul tunduvalt vähem ärevust. Madalad ootused, 
eriti kui need on suunatud ebasoodsa taustaga õpilastele, või-
vad kaasa tuua õpingutes allaandmise ja vähese pingutamise. 
Ambitsioonikate eesmärkide seadmine võib olla abiks õpilaste 
motiveerimisel koolis pingutamiseks, samas peavad õpilased 
mõistma, et tagasilöögid ja ebaõnnestumine pole häbiväärsed, 
vaid oluline osa õpiprotsessist. 
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Rahvusvahelisest IELS uuringust uue laste arengu 
hindamisvahendini

Anne-Mai Meesak, Sihtasutuse Innove peaspetsialist (rahvusvahelised uuringud ja arendus)

2017.–2018. aastal toimus Eestis esimest korda uus rahvus-
vaheline alushariduse ja laste heaolu uuring IELS (International 
Early Learning and Child Well-being Study). Uuring korraldati 
lisaks Eestile veel ainult kahes suurriigis: Ühendkuningriigis ja 
Ameerika Ühendriikides. Uuringus osalesid viieaastased lapsed, 
lapsevanemad ja lasteaiaõpetajad. 

Mis on IELS?
IELS on uus OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) 
uuring, mille eesmärk on koguda informatsiooni laste arengu ja 
heaolu kohta nii koduses kui ka õpikeskkonnas. OECD algatas 
uuringu koostöös rahvusvahelise konsortsiumiga, pidades silmas, 
et varajane õppimine on seotud toimetulekuga edasises elus. 
Uuringu eesmärk on pakkuda usaldusväärseid andmeid, mis 
võimaldavad riikidel analüüsida ja parandada laste varajasi õpi-
kogemusi ja seeläbi toetada laste arengut ja heaolu (OECD, 2018). 

Miks on IELS oluline?
Uuringud on näidanud, et esimesed viis eluaastat on lapse aren-
gus väga olulise tähtsusega. Nende aastate jooksul arenevad 
lapse kognitiivsed, sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused, mis 
panevad aluse lapse üldisele heaolule ja toimetulekule ülejäänud 
elu jooksul. Varajased õpikogemused annavad lastele võimaluse 
tundma õppida oma huvisid ja võimeid. Ehkki mitmed uuringud on 
näidanud, et kvaliteetsel alusharidusel on pikaajaline kasu nii laste 
kognitiivsetele kui ka sotsiaalsetele ja emotsionaalsetele oskus-
tele,  mõjutades mitmeid näitajaid – heaolu, füüsilist ja vaimset 
tervist, haridustaset ja tööhõivet – ka täiskasvanueas, on selle 
teema kohta empiirilisi andmeid siiski vähe kogutud. Samuti ei 
ole põhjalikult uuritud, kuidas on võimalik laste arengut varajases 
lapsepõlves veel enamgi toetada (Shuey & Kankaraš, 2018). 

Kes on uuringu välja töötanud?
IELS uuringu väljatöötamist ja korraldamist juhib OECD koos 
rahvusvahelise konsortsiumiga, kuhu kuuluvad ACER Austraaliast, 
IEA Saksamaalt ja Hollandist ning CAPSTAN Belgiast. Lisaks 
panustavad IELSi väljatöötamisse uuringus osalevad riigid ja 
ekspertidest koosnev Nõuandev Komitee. IELS uuringut korraldab 
Eestis SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning 
Tallinna Ülikooliga (SA Innove, 2018).

Milline on uuringu ajakava? 
2016. aastal alustas OECD IELS uuringu väljatöötamist – arendati 
välja hindamisvaldkonnad ja -instrumendid.

2017. aastal jätkati arendustega ja korraldati ka esimene ja 
teine andmekogumine:

• 2017. aasta kevadel katsetati esimesi ülesandeid ja küsimusi 
Ameerika Ühendriikides.

• 2017. aasta suvel adapteeriti ja tõlgiti kõik uuringu materjalid 
eesti keelde.

• 2017. aasta sügisel toimus kolmes osalevas riigis IELS eeluu-
ring. 

2018. aastal arendati hindamisinstrumente ja uuringu korraldus-
likku poolt eeluuringu tulemuste ja korralduse tagasiside põhjal. 
Toimus laiaulatuslik andmekogumine:

• 2018. aasta kevadel valmisid lõplikud ingliskeelsed uuringu 
hindamisvahendid ja juhendmaterjalid. 

• 2018. aasta suvel adapteeriti ja tõlgiti lisandunud või muude-
tud hindamisülesanded eesti keelde. Samal ajal adapteeriti 
ja tõlgiti kõik hindamisvahendid ja teised uuringu materjalid 
ka vene keelde. 

• 2018. aasta sügisel toimus kolmes uuringus osalevas riigis 
IELS põhiuuring. 

2019. aastal analüüsitakse kogutud andmeid ja koostatakse 
rahvusvaheline ja iga riigi raport:

• 2019. aasta kevadel puhastati ja kodeeriti andmeid. 

• 2019. aasta suvel analüüsiti hindamisinstrumentide toimimist 
ja esialgseid hindamistulemusi. 

• 2019. aasta sügisel koostab OECD rahvusvahelise ja iga riigi 
raporti. 

2020. aastal avalikustatakse IELS põhiuuringu tulemused. 

• 2020. aasta kevadel valmib IELS uuringu neli raportit, millest 
ühes võrreldakse rahvusvahelisi tulemusi ja ülejäänud kolm 
sisaldavad riikidepõhiseid analüüse. 

Milline on uuringu ülesehitus?
IELSi uuringusse on kaasatud lasteaiad või koolid, kus käivad 
viieaastased lapsed. Samuti on kaasatud lapsevanemad ja lapsi 
kõige paremini tundvad lasteaiaõpetajad (OECD, 2018). Uuringu 
korraldamist toetavad veel lasteaia koordinaatorid ja uuringu 
läbiviijad. IELS uuringusse kaasatud pooled (SA Innove, 2018):

• Lasteaiad. Igas riigis valitakse uuringusse kaasatud lasteaiad 
või koolid juhuslikkuse teel. Lasteaedadelt küsitakse nõusole-
kut uuringus osalemiseks. 

• Koordinaatorid. Igal uuringus osaleval lasteaial palutakse 
määrata koordinaator, kes on edaspidi kontaktisik uuringu 
korraldajate ja lasteaiast kaasatud poolte vahel. 

• Läbiviijad. Lapsi juhendavad oskuste hindamisel pedagoogi-
lise hariduse ja kogemusega uuringu läbiviijad, kes osalevad 
enne uuringut täiendõppekoolitusel. 

• Lapsevanemad. Igast lasteaiast valitakse uuringus osalema 
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kuni 15 viieaastast last. Nende vanematele saadetakse teavi-
tuskiri ja nõusolekuvorm, millega küsitakse luba lapse osale-
miseks. Lapsevanematel palutakse täita lapse sotsiaalsete ja 
emotsionaalsete oskuste ja kodukeskkonna kohta elektroonne 
küsimustik.

• Lapsed. Lapsed lahendavad uuringu raames tahvelarvutil 
mängulisi ülesandeid. Lapsed ei tea, et tegemist on oskuste 
hindamisega ja läbiviijad küsivad lastelt nõusolekut „mängu 
mängimiseks“. 

• Lasteaiaõpetajad. Lasteaia koordinaator määrab igale uurin-
gus osalevale lapsele lasteaiaõpetaja, kes tunneb seda last 
kõige paremini. Lasteaiaõpetajad täidavad küsimustikku nii 
enda tausta kui ka iga lapse sotsiaalsete ja emotsionaalsete 
oskuste kohta. 

Uuringu ülesehitusel järgitakse kaheksat peamist põhimõtet. 
Uuring peab olema eetiline, asjakohane, teostatav, tõhus, kuluefek-
tiivne, valiidne ja usaldusväärne, võrreldav ning jätkusuutlik (OECD, 
2019). Uuringu peamine prioriteet on osalevate laste heaolu taga-
mine. Sellel põhjusel on uuringusse kaasamine mitmeetapiline ja 
hõlmab lasteaialt, lapsevanemalt ja lapselt nõusoleku küsimist ja 
lapse tagasisidet (joonis 1).

Joonis 1. Lapse heaolu tagamine (OECD, 2018) 

Milliseid ülesandeid lapsed lahendavad?
Lapsed lahendavad tahvelarvutil nelja hindamisvaldkonna üles-
andeid: kirjaoskus, arvutusoskus, enesejuhtimise oskus ja oskus 
olla empaatiline. Ülesanded on laste jaoks mängulised ja lõbusad, 
sisaldavad hulgaliselt lugusid ja pilte. Ülesannetes on läbivad 
tegelased Miia ja Toomas, kes saadavad last hindamise vältel ja 
uurivad lastelt ka seda, kuidas neile ülesanded meeldisid. Kõik 
juhised esitatakse lastele tahvelarvutis ja vastamine eeldab lastelt 
ainult valiku tegemist – puudutades või lohistades õiget pilti. Lap-
sed lahendavad ülesandeid kahel erineval päeval, mõlemal kuni 
tund aega, ja neid toetab tahvelarvuti kasutamisel uuringu läbiviija. 

Kuidas uuring Eestis korraldati?
2017. aasta sügisel toimus kolmes osalevas riigis, sh Eestis, 
IELS eeluuring. Eeluuringu käigus katsetati uuringu korralduslikku 
poolt ja ka laste oskuste hindamisinstrumente ning vanematele 
ja töötajatele mõeldud küsimustikke. Eestis korraldas SA Innove 
eeluuringu 31 eestikeelses lasteaias ja selles osales ligikaudu 400 
viie- kuni kuueaastast last. Lisaks lastele osalesid uuringus ka 
lapsevanemad ja lapsi kõige paremini tundvad lasteaiaõpetajad. 
Eeluuringusse oli kaasatud 42 uuringu läbiviijat, kes osalesid 
eelnevalt põhjalikul koolitusel. Eeluuringu jaoks adapteeriti ja 
tõlgiti nelja valdkonna ülesanded ja vanematele ning õpetajatele 
mõeldud küsimustikud eesti keelde. Selles etapis osalesid ainult 
eesti õppekeelega lasteaiad.

2018. aasta sügisel toimus kolmes uuringus osalevas riigis 
IELS põhiuuring. Eestis osales põhiuuringus 200 lasteaeda, üle 

2200 viieaastase lapse, laste vanemad ja õpetajad. Uuring hõl-
mas kõiki maakondi ja toimus nii eesti- kui ka venekeelsetes 
lasteaedades. Korraldus oli Eestis jagatud  lasteaedade asukoha 
ja õppekeele alusel kolmele perioodile. Uuringu läbiviijatena olid 
kaasatud uuringus osalenud lasteaedade või teiste lasteaedade 
õpetajad ning teised uuringust huvitunud haridustöötajad. Üle 
Eesti viis läbi uuringut 199 inimest, kellest enamik olid lasteaia-
õpetajad. Läbiviijatele korraldati ühepäevased koolitused. Lisaks 
uuringu läbiviijatele oli igas lasteaias määratud ka koordinaator, 
kes vastutas uuringu korralduse eest oma lasteaias. Koordinaator 
ja läbiviija võis ka olla sama inimene. Seega panustas kokku 
uuringu toimumisse üle 330 haridustöötaja. 

Mida uuringust õppisime?
Ehkki IELS uuringu tulemused avalikustatakse alles järgmisel 
aastal, on uuringukogemus juba palju kasu toonud. Kuna IELS 
uuringuga oli seotud niivõrd suur hulk alusharidustöötajaid, andis 
see neile esiteks väga hea võimaluse näha rahvusvaheliselt välja- 
töötatud hindamisvahendi ülesehitust ja toimimist ning saada 
seejuures kogemus digivahendite kasutamisel laste oskuste 
hindamiseks, kusjuures kogemuse saamine oli ka üks peamisi 
põhjuseid, mis motiveeris lasteaiaõpetajaid uuringusse panus-
tama. Nii pärast eel- kui põhiuuringut küsiti uuringu läbiviijatelt 
tagasisidet uuringu erinevate aspektide, sh motivatsiooni kohta. 
Küsitlusele vastas 199 läbiviijast 164 (82%), kellest 152 märkisid, 
et neid motiveeris uuringu korraldamisest saadav kogemus (joonis 
2) (Meesak & Veski, 2019). 
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Joonis 2. Läbiviijaid motiveerivad tegurid

Uuringu korraldamine võimaldas saada ka poliitikakujundamise 
tasemel tagasisidet. Nimelt tõid väga paljud uuringu läbiviijad 
välja, et sarnast laste arengu hindamisvahendit oleks lasteaiaõpe-
tajatel vaja ka Eestis (SA Innove, 2019). See on ka üks põhjuseid, 
miks SA Innove koostöös ekspertidega Tallinna ja Tartu Ülikoolist 
on sellel aastal alustanud uue elektroonse viieaastaste laste 

arengu hindamisvahendi kontseptsiooni ja esimese prototüübi 
arendamist. Sellel aastal pannakse paika ka hindamisvahendi 
loomise tegevuskava järgnevateks aastateks ja loodetavasti paari 
aasta pärast on kõigil lasteaiaõpetajatel võimalus hindamisvahen-
dit juba oma lasteaias kasutada.
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Õpilaste kaasamine õpikeskkonna arendamisse läbi 
riiklike rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste

Merit Kangro, Sihtasutuse Innove analüüsi ja andmetöötluse valdkonnajuht

Paula-Karoliina Põld, Sihtasutuse Innove analüütik

Alates 2015. aastast on Eestis korraldatud riiklikke rahulolu- ja 
koolikeskkonna küsitlusi, mille eesmärk on anda õpilastele, aga ka 
õpetajatele ja lapsevanematele, võimalus osaleda koolikeskkonna 
arendamises. Erinevatelt sihtrühmadelt saadud tagasiside on 
väärtuslik ressurss, mis aitab muuta koolikeskkonna rohkem õpi-
laste, aga ka õpetajate ja lapsevanemate vajadustele vastavaks. 
Küsitlustega antakse erinevatele pooltele võimalus arvamust 
avaldada ning kaasa rääkida selles, mida ja kuidas koolikeskkon-
nas tehakse. Koolid saavad rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste 
tulemuste kohta igal aastal personaalse tagasisideraporti, mida 
kasutatakse muutuste toetamiseks ja õpikeskkonna paranda-
miseks. 

Sissejuhatus 
2015. aasta PISA uuring näitas, et Eesti õpilased on nii loodustea-
dustes, matemaatikas kui ka lugemises oma tulemuste poolest 
osalenud riikide eesotsas, võrdlemisi kõrgel kohal olid õpilased 
ka üldise eluga rahulolu näitaja poolest. Eesti õpilaste keskmine 
eluga rahulolu kümne palli skaalal oli PISA 2015. aasta tulemuste 
järgi 7.5, OECD keskmine on 7.3 (OECD, 2017). Rahvusvahelisest 
tunnustusest hoolimata võib Eesti haridusmaastikul tihti kohata 
arvamust, et õpilastel on vähe koolirõõmu. Kooliga rahulolu on 
üks oluline osa õpilaste üldisest eluga rahulolust. Kuna noored 
veedavad suure osa ajast koolikeskkonnas, mõjutab nende koo-
likogemus, olgu see siis positiivne või negatiivne, kahtlemata 
õpilaste üldist heaolu. Uurimused on näidanud, et kooliga rahul-
olu on seotud õpilaste psühholoogilise heaoluga, õppetöösse 
kaasatuse, koolist puudumise ning väljalangemisega (Ainley, 
Foreman, ja Sheret, 1991; Reyes ja Jason, 1993). Õpilased, kellel 
on positiivsem koolikogemus või kes on kooliga enam rahul, on 
rohkem sisemiselt motiveeritud koolitöid tegema (Cock ja Halvari, 
1999) ning nad saavutavad ka paremaid tulemusi (Lewis, Huebner, 
Reschly, ja Valois, 2009). 

Eestis reguleeritakse haridusvaldkonna arenguid ja rahastust 
aastani 2020 elukestva õppe strateegiaga (Eesti elukestva õppe 
strateegia 2020, 2014), mille üks suur siht on tõsta erinevate 
poolte rahulolu elukestva õppe toimimise suhtes. Tulenevalt 
sellest sihist alustati Haridus- ja Teadusministeeriumi eestveda-
misel riiklike rahuloluküsitluste korraldamist igal formaalhariduse 
tasemel. Varasemalt sellisel tasemel regulaarseid uuringuid õppe 
kvaliteedi ja kättesaadavuse kohta Eestis tehtud ei ole, seega 
puudus haridustasemete lõikes võrreldav ülevaade sellest, kui 
rahulolevad on erinevad sihtrühmad Eestis haridusega. 

Rahuloluküsitluste eesmärk on anda hariduse omandamisega 
kõige tihedamalt seotud pooltele – õpilastele, õpetajatele ja lapse-
vanematele – võimalus tagasiside kaudu osaleda koolikeskkonna 
kujundamises. Tagasiside toetab nii riigi, kohaliku omavalitsuse 

kui ka õppeasutuse tasandil arengut ja juhib tähelepanu vald-
kondadele, kus muutused oleks vajalikud. Rahuloluküsitlused 
annavad erinevatel haridustasemetel informatsiooni õppe- ja 
kasvatustöö tugevuste ja nõrkuste kohta, aidates seeläbi suunata 
õppeprotsessi arendamist ning viia see vastavusse õppes osa-
lejate vajadustega. Küsitlustulemustel põhinevaid personaalseid 
tagasisideraporteid kasutavad koolid sisehindamisel ja arengu-
kava ettevalmistamisel. Kooli juhtkond analüüsib rahuloluküsit-
luste tulemusi koostöös erinevate sihtgruppidega, et panna paika 
ühised eesmärgid, mille nimel pingutada. Tagasiside mitte ainult 
ei juhi probleemidele tähelepanu, vaid aitab koolikeskkonnas 
reaalseid muudatusi esile kutsuda. Näiteks on haridusasutused 
siiani tagasisidele toetudes teinud muudatusi õppeprotsessis, 
parandanud füüsilise koolikeskkonna kvaliteeti, liitunud koolipõ-
histe kiusamisvastaste programmidega, edendanud kommuni-
katsiooni õpilastega.

Esimesed riiklikud rahuloluküsitlused korraldati Eestis 2015. 
aastal, tagasisidet koguti üksnes üldhariduskoolide õpilastelt. 
2016. aasta lõpuks töötas Tartu Ülikool välja uue haridusega 
rahulolu hindamise kontseptsiooni ning sellel põhinevad rahul-
oluküsitlused kõikidele haridustasemetele alates alusharidusest 
kuni täiskasvanute täienduskoolitusteni (Kontseptsiooni ja mõõ-
tevahendite väljatöötamine, hindamaks rahulolu üld-, kutse- ja 
kõrgharidusega ning täiendusõppe võimalustega, 2016). Uued 
rahuloluküsitlused võeti kasutusele 2017. aastast, lisandusid uued 
sihtrühmad ning heaolu hakati riigi tasandil lisaks üldharidusele 
mõõtma ka teistel haridustasemetel. 2017. aastal toimusid küsit-
luste katsetused, alates 2018. aastast korraldatakse rahuloluküsit-
lusi kõikides lasteaedades, üldharidus- ja kutsekoolides (joonis 1).  
Õpilasi küsitletakse igal aastal, õpetajaid ja lapsevanemaid üle 
kolme aasta. 

Enamik õppeasutusi küsis ka varasemalt ühel või teisel viisil 
oma õpilastelt, õpetajatelt ja lapsevanematelt õppetöö ja kooli-
keskkonna kohta tagasisidet. Koolipõhiste küsitluste kitsaskoht 
on see, et nad ei anna üleriigilist võrreldavat tagasisidet ning 
tihtipeale on kasutatavate küsitluste kvaliteet madal, isegi kui 
need võimaldavad arvesse võtta asutuse eripära. Riiklikud rahul-
oluküsitlused põhinevad teaduskirjanduse analüüsil ja varasemalt 
korraldatud rahulolu-uuringutel. Küsitlused läbivad igal aastal 
põhjaliku analüüsi, et kontrollida mõõtmisvahendite omadusi. 
Samuti arendatakse küsitlusi pidevalt edasi, võttes arvesse õppe-
asutustelt saadud tagasisidet. Riiklikult korraldatud küsitlused või-
maldavad kooli tulemusi võrrelda üldiste riigi tasandi tulemustega 
ning jälgida näitajate muutusi läbi aja. Samuti hoiavad need kokku 
nii haridusasutuste aega kui raha. Riiklikud rahuloluküsitlused on 
samm-sammult hakanud välja vahetama seni iga õppeasutuse 
eraldi tehtud küsitlusi.
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Mõõtevahendi kirjeldus
Rahulolu on kompleksne konstrukt, mille hindamiseks kasuta-
takse maailmas väga erinevaid lähenemisi. Kõnealustes riiklikes 
rahuloluküsitlustes käsitleti rahulolu kui inimese subjektiivset 
heaolu (subjective well-being). Diener, Oishi ja Lucas (2003, 
2009) on subjektiivset heaolu defineerinud kui inimese kognitiiv-
set ja afektiivset hinnangut enda elu kohta, seega ühest küljest 
sisaldavad rahuloluhinnangud tunnetuslikku ning teisest küljest 
emotsionaalset komponenti. Vastaja subjektiivsed rahuloluhin-
nangud kirjeldavad tema keskkonnaga seotud emotsioone ja 
tunnetuslikke hinnanguid, aga ei kirjelda objektiivseid keskkonna 
tunnuseid.

Tegurid, mida riiklike rahuloluküsitlustega mõõdetakse, võib 
jagada kolme laiemasse valdkonda: motivatsioonilised ehk sise-
mise motivatsiooniga seotud tegurid, koolisisesed tegurid ja 
koolivälised tegurid. Sõltuvalt haridustasemest ja sihtrühmast 
mõõdetakse küsitlustega nende kolme valdkonna puhul mõnin-
gal määral erinevaid aspekte, laias laastus jagunevad hinnatud 
aspektid aga siiski kolme suurema valdkonna vahel. 

Motivatsiooniliste teguritena mõõdetakse nii õpilaste kui ka 
õpetajate puhul kolme põhivajaduse – autonoomia, enesetõhu-
suse/kompetentsuse ja seotuse – rahuldatust; lapsevanemad 
annavad hinnanguid lapse põhivajaduste rahuldatusele. Ryani 
ja Deci (2000) kohaselt toob nimetatud kolme põhivajaduse 
küllaldane rahuldamine kaasa kõrgema sisemise motiveerituse 
ja parema vaimse tervise; nende faktorite vähene rahuldatus 
aga motivatsiooni ja heaolu languse. Sisemine motivatsioon 
kui konstrukt kirjeldab inimese loomulikku kalduvust asjadest 
huvituda ja uurida ning avastada; motivatsioon on liikumapanev 
jõud. Erinevad keskkonnad, sh koolikeskkond, saavad inimese 
sisemist motivatsioonikasvu kas toetada või pärssida, mõjutades 
seeläbi ka üldist heaolu. 

Autonoomia on võimalus valida ja teha otsuseid ning läbi selle 
mõjutada ümbritsevat keskkonda. Uuringutes on leitud, et piiratud 
autonoomiaga õpilased on õppimisest vähem huvitatud ja selle 
tulemusel nad ka õpivad vähem efektiivselt (Hofferber, Eckes ja 
Wilde, 2014; Grolnick ja Ryan 1987). Seotus kirjeldab suhteid teiste 
oluliste inimestega. Nii teiste õpilaste kui ka õpetajate suhtes 

läheduse ja turvatunde puudumine pärsib sisemist motivatsiooni 
ja toimetulekut (Ryan ja Deci, 2000; Furrer ja Skinner, 2003), samas 
kui head suhted loovad toetava õpikeskkonna, kus õpilane julgeb 
oma arvamusi väljendada. Enesetõhusus on inimese hinnang oma 
võimele tulla toime kindlate ülesannetega. Õpilase enesetõhusust 
aitavad tõsta positiivne tagasiside ja tunnustamine, tänu millele 
tunneb õpilane ennast kompetentselt (Ryan ja Deci, 2000). 

Õppimisprotsessis osaledes võivad õpilastel õppimise suhtes 
välja kujuneda nii positiivsed kui negatiivsed hoiakud, see sõltub 
iga õpilase kogemusest. Kõige enam mõjutavad neid hoiakuid 
klassikliima ja õpetajate tegevus. Mida rohkem pakub keskkond 
õpilasele valikuid ja võimaldab teha otsuseid, seda suurem on õpi-
laste osalus õppeprotsessis, mis omakorda aitab efektiivsemalt 
õppida ja paremaid akadeemilisi tulemusi saavutada (Hofferber, 
Eckes ja Wilde, 2014; Grolnick ja Ryan, 1987). Positiivses võtmes 
mõõtsid küsitlused õpilaste õpimotivatsiooni ja negatiivses võt-
mes selle kadumisega kaasnevat küünilisuse ja kurnatuse tunnet 
õppimise suhtes. 

Ennastjuhtiv õppimine tähistab õpilase suuremat sisemist 
motiveeritust ning suutlikkust õppimist eesmärgistada ja käi-
tumist suunata ning kontrollida. Ennastjuhtivad õpilased on 
eesmärkide saavutamise nimel nõus rohkem pingutama, millest 
tulenevalt on nad ka suurema tõenäosusega tulemuslikumad 
(Kikas jt, 2016). Ennastjuhtiva õppija kujunemise üks eeldus 
on põhivajaduste küllaldane rahuldatus. Kurnatus ja küünilisus 
tekivad liiga suurest töökoormusest, ajasurvest ja ressursside 
vähesusest. Koolikeskkonnas on õpilaste kurnatus seotud liigse 
pingega ning üle jõu käivate ülesannetega, küünilisus huvi kao-
tamisega koolitöö vastu ning selle mõttekuses kahtlemisega 
(Kikas jt, 2016). Küünilisus ja kurnatus võivad õpilastel avalduda 
väsimuses, endas ning oma tegemistes kahtlemises ja sisemise 
motivatsiooni languses. 

Koolisiseste teguritena võetakse küsitlustega vaatluse alla 
erinevad õpi- ja kasvukeskkonna või töökeskkonna aspektid, 
hinnanguid antakse nii keskkonna sotsiaalsele kui ka füüsilisele 
poolele. Õpilased annavad hinnanguid näiteks õppedistsipliinile 
klassiruumis ja kiusamise kogemisele, õpetajad näiteks kooli 
juhtimisstiilile ja digivahendite olemasolule. Lisaks kaasati küsit-

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste sihtrühmad 2017–2022

8. klassi õpilaste keskmine kooliga rahulolu
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Koolides keskmiselt, 2019

Koolides keskmiselt, 2018

Anonüümne kool, 2018

Joonis 1. Rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste sihtrühmad 2017–2022
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lustesse õppetööd iseloomustavad tunnused, mis aitaksid avada 
koolikeskkonna sotsiaalset külge. Nii õpilased kui õpetajad andsid 
hinnanguid aktiviseerivate õppemeetodite kasutamisele koolis 
ehk muutuva õpikäsituse rakendamisele. Õpikäsitus on arusaam 
sellest, mis eesmärkidel ja kuidas õppimine toimub ning millistes 
suhetes on õppeprotsessis osalejad (Haridus- ja Teadusminis-
teeriumi kodulehekülg, 2018). Uues õpikäsituses on ainealaste 
teadmiste ja oskuste kõrval sama oluliseks muutunud aineülesed 
ja aineid läbivad oskused, näiteks koostöö, kriitilise mõtlemise ja 
enesejuhtimise oskus. Muutused õpikäsituses eeldavad muutusi 
õppimise ja õpetamise viisides. Olulised märksõnad, mis nime-
tatud muutusi iseloomustavad, on individuaalne, tegevuspõhine 
ja mitmekesine õpe, koostöö ning otsustusõiguse ja tegevusva-
baduse kasv. Sellised muutused õppimise ja õpetamise viisides 

toetavad õpilase autonoomia, enesetõhususe ja seotuse kasvu. 
Kooliväliste teguritena vaadeldakse erinevaid kooliga rahul-

olemisega seostuvaid aspekte, mille üle koolil endal suures osas 
kontroll puudub. Sinna alla kuuluvad erinevad haridusasutuste 
välised mõjutajad nagu ühiskonna ootused, seadusandlus ja 
riigi ning koolipidaja toetus õppeasutustele, õpilastel ka kodune 
keskkond ja pereliikmete toetust kirjeldavad aspektid. Lisaks 
kogutakse küsitlustega erinevat taustainformatsiooni, mis võib 
samuti kooliga rahulolu mõjutada. Taustainformatsiooni all ei 
koguta andmeid ainult vastaja soo ja vanuse kohta, vaid mõõde-
takse ka teatud isiksuseomadusi, millel on subjektiivsele heaolule 
tugev mõju (Diener, Suh, Lucas ja Smith, 1999). Ülevaade rahulolu-
küsitlustega hinnatavatest valdkondadest on toodud joonisel 2. 

Joonis 2. Rahuloluküsitlustega hinnatud aspektid/valdkonnad

Andmete kogumine
Riiklikke rahuloluküsitlusi korraldatakse Eestis igal kevadel, õpi-
laste hulgas kogutakse andmeid igal aastal, õpetajatelt ja lapse-
vanematelt üle kolme aasta. Küsitlustes on oodatud osalema kõik 
sihtrühma liikmed, piiranguid vastamiseks ei ole. Näiteks 2018. 
aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitlustele vastas ligikaudu 72% 
kõikidest 4. klassi, 69% 8. klassi ja 56% 11. klassi õpilastest, 2019. 
aastal tõusis vastajate osakaal igas sihtrühmas veel ligikaudu 
10%. Kõikidest üldhariduskoolide õpetajatest osales 2018. aasta 
küsitlustes 50% ning põhikooliastme lapsevanemaid vastas küsit-
lustele pisut rohkem kui 20 000, mis on ligikaudu üks lapsevanem 
iga 16 põhikooliastme õpilase kohta.

Andmeid kogutakse veebiküsitlustega läbi veebipõhise küsit-
luskeskkonna LimeSurvey. Küsitlusperioodi alguses edastatakse 
kõikidele koolidele personaalsed veebiküsitluste lingid. Õpilaste 
küsitlusi on soovituslik täita kooli arvutiklassis, õpetajad ja lap-
sevanemad vastavad küsitlustele endale sobival ajal ja kohas 
küsitlusperioodi jooksul. Kooli ülesanne on leida õppeasutuses 
küsitluste toimumist koordineeriv töötaja, kes võtab arvesse 

õppetööd ja leiab andmekogumise perioodil sobiva aja õpilaste 
küsitluste korraldamiseks. Küsitlusperioodi jooksul rakendatakse 
erinevaid meetodeid, mis aitavad  koolidel motiveerida madala 
osalejate arvuga sihtrühmi. Küsitlusele vastamine on anonüümne, 
ühegi vastaja vastuseid ei ole võimalik tema isikuga seostada. 

Riiklikes rahuloluküsitlustes osalemine on vabatahtlik, iga 
haridusasutuse juht saab otsustada, kas küsitlustes osaleda või 
mitte. Iga õppeasutus, kes küsitlustes osaleb, saab enda tule-
muste kohta tagasisideraporti, kus võrreldakse kooli tulemusi riigi 
keskmiste tulemustega. Mitmendat aastat osaledes on võimalik 
õppeasutusel jälgida ka hinnangute muutumist ajas. Koole ja 
lasteaedu motiveerib küsitlustes osalema personaalne tagasiside, 
mida nad kasutavad sisehindamiseks ning õppeasutuse edasise 
arengu planeerimiseks. 

Analüüsimine ja tagasiside

Rahuloluküsitluse tagasisideraportid edastatakse koolidele ja las-
teaedadele ligikaudu kolm kuud pärast küsitlusperioodi lõppu.  
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Tagasisideraportid saavad kõik küsitluses osalenud haridusasutu-
sed. Raportis on ära toodud kõikide sihtrühmade vastused, kuhu 
kuulus vähemalt viis vastajat. Iga kooli või lasteaia tulemused 
leitakse antud õppeasutuse vastajate tulemuste keskmisena. 
Raportis on läbivalt kooli (nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevane-
mate hinnanguid) tulemusi kõrvutatud vastava sihtrühma üldise 
keskmise tulemusega, mis võimaldab jälgida, millistel teemadel 
ja kuivõrd antud õppeasutuse hinnangud üldisest pildist erinevad 
(joonis 3). Lisaks on kõikide varasemas rahuloluküsitluses osale-
nud koolide ja lasteaedade raportites võrdluseks ära toodud nende 
varasemad tulemused (võrreldavate tunnuste puhul). See aitab 

õppeasutusel jälgida, kas õpikeskkonnas toimunud muudatused 
on esile kutsunud muutusi ka vastajate hinnangutes. 

Koolidele ja lasteaedadele edastatav tagasisideraport võib 
olla võrdlemisi mahukas (~50 lk), eriti kui küsitluses osalevad 
kõik sihtrühmad. Lisaks õpilaste jt sihtrühmade tulemustele on 
tagasisideraportis esitatud ka ülevaade rahulolu teoreetilisest 
kontseptsioonist, millele küsitlus tugines; kirjeldatud on rahulolu 
uurimise olulisust, kuidas ja mida küsitluses täpsemalt mõõdeti; 
selgitatud on tulemuste esitamise viisi ning välja on toodud, mida 
tagasiside lugemisel kindlasti silmas tuleks pidada. 

Joonis 3. 8. klassi õpilaste keskmine kooliga rahulolu ning 95% usaldusvahemikud

Tagasiside andmise eesmärk on mitmekesistada õppe kvaliteedi 
kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused erinevate poolte 
heaolu ja toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks õppeasutuses. 
Tagasiside toetab õppe- ja kasvatustöö tugevuste ja nõrkuste 
märkamist, aidates suunata õppeprotsessi arendamist õppeasu-
tustes ning soodustades õppega seotud osaliste teabevahetust 
ja koostööd. Koolipõhised tagasisideraportid juhivad nii õppeasu-
tuste, koolipidajate kui ka riigi tähelepanu neile koolikeskkonna 
valdkondadele, millega erinevad sihtrühmad on vähem rahul. 
Lisaks panustab riiklikest rahuloluküsitlustest saadav tagasiside 
ka hariduspoliitika kujundamisse.

Tagasisideraport on eeskätt vahend õppeasutusele, mis 
juhib tähelepanu õpikeskkonna kitsaskohtadele ja aitab erine-
vate poolte arvamusi ja vajadusi kaardistada. Läbi tagasiside 
andmise on vastajatel võimalik küll kaudselt, aga siiski osaleda 
selle keskkonna kujundamises, mille suureks osaks nad on. See 
annab nii õpilastele, õpetajatele kui ka lapsevanematele võimaluse 
osaleda õppe- ja koolikeskkonna arendamises, et iga sihtrühma 
vajadused jõuaksid muutusi juhtivate inimesteni. Raport juhib 
kooli juhtkonna tähelepanu probleemsetele valdkondadele, mida 
tuleks lähemalt uurida (mis on nt rahulolematuse täpsemad alli-
kad) ja seeläbi saab õppeasutus otsida viise valdkonnas heaolu 
parandamiseks. 

Muutuste esilekutsumine ei peaks kindlasti olema ainuüksi 
juhtkonna ülesanne. Kõiki õppeasutusi julgustatakse tagasisidet 
jagama nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanematega. Tulemuste 
jagamine aitab erinevate sihtgruppide tasandil probleemi tead-
vustada ja seeläbi panustada olukorra parandamisse ja võimalike 
lahenduste leidmisesse. Õpilased, õpetajad ja lapsevanemad 
mitte ainult ei teadvusta seeläbi koolikeskkonna probleeme, vaid 
võtavad ka rohkem vastutust keskkonna kujundamise ja arenda-
mise eest. Tihtipeale kaasab kooli juhtkond erinevaid sihtrühmi 
tulemuste analüüsimisse ja muutuste tegemisse. Protsessides 
osalemisega võtavad õpilased suurema vastutuse enda õpi-
keskkonna parandamise ja kujundamise eest. Koolidelt saadud 
tagasiside on näidanud, et rahulolu ja koolikeskkonna küsitlus-
test saadud tagasisidet on kasutatud näiteks õppeprotsesside 

arendamisel, erinevate sihtrühmade vahelise kommunikatsiooni 
parandamisel, kooli kodukorra muutmisel, koolivägivallaga tege-
lemisel jne. Riiklikud rahuloluküsitlused aitavad seega erinevaid 
pooli haridusprotsessi paremini kaasata ning viia selle vastavusse 
osalejate vajadustega. 

Kokkuvõte
Alates 2015. aastast on Haridus- ja Teadusministeeriumi eestve-
damisel korraldatud riiklikke üldhariduskoolide rahuloluküsitlusi, 
mille eesmärk on anda ülevaade erinevate poolte – õpilaste, 
õpetajate, lapsevanemate – kooliga rahulolust ning seirata selle 
muutumist ajas. Viimastel aastatel on lisaks üldhariduskoolidele 
rahuloluküsitlusi korraldatud ka teistel haridustasemetel (laste-
aiad, kutsekoolid). Küsitlusi tehakse igal kevadel, õpilaste hulgas 
kogutakse andmeid igal aastal, õpetajatelt ja lapsevanematelt üle 
kolme aasta. Küsitlustega mõõdetakse õpilaste (sh ka õpetajate 
ja lapsevanemate) hinnanguid motivatsiooniliste tegurite, kooli-
keskkonna sotsiaalsete ja füüsiliste aspektide ning kooliväliste 
tegurite kohta (nt kodune keskkond või riigi ning koolipidaja toetus 
õppeasutustele). Igale küsitluses osalenud koolile edastatakse 
tulemuste kohta tagasisideraport, kus võrreldakse kooli tulemusi 
riigi keskmiste tulemustega ning võimalusel on võrdluseks ära 
toodud ka kooli varasemate aastate tulemused. 

Riiklike rahuloluküsitluste peamine eesmärk on anda koolide 
kasutusse kvaliteetne hindamisvahend, mis võimaldab erinevatel 
pooltel tagasiside andmise kaudu osaleda koolikeskkonna aren-
damises. Küsitlustes osalemisega annavad koolid õpilastele, aga 
ka õpetajatele ja lapsevanematele võimaluse arvamust avaldada. 
Õpilased on väga rahul, et neil on võimalus koolile tagasisidet 
anda ja seeläbi koolikeskkonna kujundamises osaleda. Kuigi 
tagasisideraport on eeskätt mõeldud vahendiks koolile, mis aitab 
märgata erinevate poolte arvamusi ja vajadusi, on see informa-
tiivne ka kohalikele omavalitsustele, aidates juhtida tähelepanu 
valdkondadele, millega erinevad sihtgrupid on vähem rahul. Lisaks 
on tagasiside oluline sisend hariduspoliitika kujundajatele. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste sihtrühmad 2017–2022

8. klassi õpilaste keskmine kooliga rahulolu
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Kas tõesti parim viis on „üks“ kuni „viis“?  
Viiepallise hindamisskaala arengulugu

Einar Värä, Sihtasutuse Innove õppekava- ja metoodikaagentuuri nõunik

PÄRISORJUS, „PALOTŠKA“ JA STALINISM: 
VIIEPALLISE HINDAMISSÜSTEEMI LUGU
Õppijate numbrilise hindamise juured ulatuvad 16.–17. sajan-
disse. Eesti Vabariigi üldhariduskoolide põhikooli- ja gümnaasiu-
miseaduse § 29 lõikega 2 seadustatud viiepallisüsteem pärineb 
aga 19. sajandi Vene keisririigist. 

Esimesed katsed rakendada hindamisskaalat tehti Venemaal 
juba 18. sajandil, kuid üleriigilise hinnete süsteemi sisseviimine 
jäi 19. sajandi teise veerandisse. 1802. aastal loodi Vene impee-
riumis liberaalse keisri Aleksander I korraldusega rahvaharidus-
ministeerium. Sajandi algusaastatel tekkis Venemaal ka erinevaid 
haridusasutusi, kus kasutati mitmesuguseid hindamisskaalasid. 
Esimene katse kehtestada ühtne hindamissüsteem tehti 1818. 
aastal, kui keisri määrusega kehtestati katsete korraldamise reeg-
lid ametiauastet andvatele õppeasutustele.63 Dokumendiga viidi 
sisse neljapalline õppija edukuse hindamisskaala. Tegelikkuses 
see keiserlik ukaas ei rakendunud, kuna õppeasutuste arvates jäi 
neljast hindest väheks, ning ka järgnevatel aastatel puudus Vene 
keisririigis kindel ja ühtne hindamissüsteem. 1834. aastal hakati 
näiteks kuulsas Tsarskoje Selo lütseumis64 kasutama seitsme-
astmelist hindamist. Igale hindeastmele oli lisatud ka kirjeldus, 
kusjuures kuuenda astme puhul tuli õpilane jätta klassikursust 
kordama ning seitsmes aste tähendas, et õppur viidi üle mada-
lamasse klassi.65

1825. aastal troonile astunud Nikolai I on ajaloos tuntud kui 
karmi käega valitseja. Nikolai valitsemisaega iseloomustab või-
mude püüdlus kontrollida igat eluvaldkonda. Keisri karmikäelisus 
peegeldus ka hariduses, sealhulgas õppijate hindamises. 29. 
jaanuaril66 1837. aastal saatis rahvaharidusministeerium ring-
kirjana laiali katsete korraldamise reeglid maakonnakoolidele ja 
gümnaasiumidele. Ringkirjas sisaldus ettepanek viia katse kor-
ras neljaks aastaks sisse meilegi tuttav viiepalline õppeedukuse 
hindamissüsteem: 1 – „nõrk“; 2 – „kasin“; 3 – „piisav“; 4 – „hea“ 
ja 5 – „väga hea“. Samade numbritega tuli hinnata ka hoolsust ja 
käitumist.67 Seega meilgi hetkel ametlikult kasutatav hindamissüs-
teem, kus viiest hindest tervelt kaks on mitterahuldavad, pärineb 
pärisorjanduslikust Vene keisririigist.68 

Tuleb tunnistada, et 1837. aastal kehtestatud süsteem oli 
vaatamata kõigele siiski asjakohasem meie tänapäevasest süs-
teemist. Esiteks oli järgmisse klassi üleviimise aluseks kõigi ainete 
keskmine koondhinne, mis pidi olema vähemalt 3. Ehk siis mõne-
des ainetes võis õpilane saada ka mitterahuldavad keskmised 
hinded. Teiseks oli ka selge erinevus hinde 1 ja hinde 2 vahel. 
Maakonnakoolis ei saanud tunnistust ega pääsenud järgmisesse 
klassi õpilane, kelle keskmine koondhinne oli küll vähemalt 3, 
kuid kes sai usuõpetuses, vene keeles ja rehkendamises hinde 
1. Gümnaasiumis ei antud lõputunnistust ega viidud järgmisesse 
klassi õpilast, kellel oli vähemalt ühes aines hindeks „nõrk“ ehk 1.69

Lõplikult kinnistus viiepallisüsteem Vene keisririigi haridussüs-
teemis 1846. aastal70 ning 1860. aastateks kujunes see tegelikku-
ses kuue palli hindamisskaalaks ehk lisandus 0.71

19. sajandi teisel poolel leidis numbriline hindamissüsteem 
üldiselt Venemaal teravat kriitikat. Üks tolle aja Vene pedagoogika 
suurkujusid K. Ušinski oli hinnete äge vastane, märkides, et need 
mõjuvad negatiivselt nii õpetamisele kui õpilaste õppeedukusele 
ja kõlbelisele arengule. Ta oli veendunud, et õpetuse süsteem peab 
ainuüksi mälu treenimise asemel sundima õpilasi ka mõtlema.72  
Kas pole tuttav jutt? 

Ušinski arvates oli hinnetest vaja loobuda, kuid mitte kohe. 
Seepärast pakkus ta välja, et tuleks säilitada numbrilised hinded, 
kuid hinnata lisaks teadmistele ka õpilase tähelepanu ja käitu-
mist, et arendada õpilases õppimissoovi. Järgnevalt tuli Ušinski 
meelest asendada numbrilised hinded sõnaliste hinnangutega. 
Sama puudutaks ka käitumist ja hoolsust, kus hinnete asemel 
soovitas ta sisse viia klassipäevikud, kuhu lisaks õpiülesannetele 
tuli kirjutada märkusi õpilase käitumise kohta.73 

Numbriliste hinnete vastaste hulka kuulusid mitmed Vene-
maa väljapaistvad pedagoogid, sh A. Strannoljubski, P. Redkin, 
I. Raševski, kes arvasid, et numbriliste hinnete süsteem sisaldab 
„loogilist mõttetust“:

• hindepall on number, millega üritatakse mõõta õpilaste kõlbe-
lisi omadusi, kuid neid ei saa numbrites väljendada;

• puudub hindamiseks vajalik võrdlusetalon;

• hindepallide kasutamine rikub õpetaja suhteid õpilastega, 

63 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8586-t-1-tsarstvovanie-imperatora-aleksandra-i-1802-1825-god-1875#mode/inspect/page/576/zoom/4.
64 Peterburi lähedal Tsarskoje Selos (praegu Puškin) 1811–1917 tegutsenud kõrgem aadlinoorte õppeasutus.
65 Дельвиг А. А., Селезнев И. Я. Исторический очерк Императорского лицея. 1811–1861. Санкт-Петербург, 1861, с. 298-299.
66 Gregoriuse kalendri järgi 10. veebruaril.
67 Журнал Министерства народного просвещения. Часть II. Февраль 1837 г., с. xxx–xxxvii.
68 Kuigi Eestimaal kaotati pärisorjus 1816. aastal ning Liivimaal 1819. aastal, kehtis mujal Venemaal pärisorjanduslik kord 1861. aastani.
69 Журнал Министерства народного просвещения. Часть II. Февраль 1837 г., с. xxiv–xxxvii.
70 Журнал Министерства народного просвещения. Часть L. 1846 г., с. 134.
71 Vt nt Ушинский К. Несколько слов об училищных отметках (баллах), употребляемых и в наше время по всей России. – Журнал Министерства 

народного просвещения. Часть CIX. Январь 1861 г., с 7.
72 Ibidem, с. 22.
73 Ibidem, c. 43-44.
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74 Артамонова Е. Процесс отечественного оценивания образовательных результатов: с чего все начиналось. – https://cyberleninka.ru/article/n/
protsess-otechestvennogo-otsenivaniya-obrazovatelnyh-rezultatov-s-chego-vse-nachinalos.

75 Vt Оценка и отметка в истории учебных заведений России – http://podelise.ru/docs/74277/index-3491-2.html.
76 Рязанцева Ю. Основные тенденции развития систем оценки знаний, умений и навыков обучаемых в отечественной педагогической 

практике. – https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-razvitiya-sistem-otsenki-znaniy-umeniy-i-navykov-obuchaemyh-v-otechestven-
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77 Põld, P. Õpilaste koolitöö hindamisest numbritega. – Kasvatus ja Haridus. Kasvatusteadline kuukiri. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi väljaanne. Nr 
1, 1918, lk 20–23.

78 Päevaleht nr 224, 30.09.1915.
79 Беленцов С. Оценка знаний: исторический опыт и проблемы современности. – https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-znaniy-istoriches-

kiy-opyt-i-problemy-sovremennosti.pdf 
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82 Sealsamas, lk 24.
83 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917—1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР. Москва, 1942, с. 531.
84 Hariduseala korraldus. Seadused ja määrused haridusealal ühes Hariduse- ja sotsiaalministeeriumi ringkirjade ja juhtnööridega ning Riigikohtu 

otsustest võetud seletustega. Koostajad J. Kaiv ja A. Kurvits. Riiklik Trükikoda. Tallinn, 1932, lk 237.
85 Sealsamas.
86 Vt nt Johannes Aaviku artiklit „Õpilaste teadmiste hindamisest“ – Päewaleht, 09.07.1925.
87 Sealsamas.
88 Kents J. Veel sõnake õpilaste hindamisviisist. – Õpetajate Leht, 04.12.1931.

kes näevad õpetajas mitte teadmiste allikat, vaid eelkõige 
kontrollijat, kes sageli eksib ja keda võib mõnikord petta;

• numbrilised hinded pole mitte ainult kasutud, vaid tekitavad ka 
õpetajale kahju, juhtides tema tähelepanu kõrvale peamistelt 
kohustustelt ning muutes tunni igavaks küsitlemiseks.74

Numbrilistel hinnetel oli aga Venemaal ka pooldajad (nt V. Jev-
tuševski, A. Rembrovitš), kelle arvates oli muu hulgas tunduvalt 
ausam panna õpilasele numbriline hinne, mis küll ei ava edasi-
jõudmatuse põhjuseid, kuid määratleb, millisesse rühma kuulub 
õpilane (hea õppeedukusega, vähese õppeedukusega, nõrga 
õppeedukusega), selle asemel et pidevalt süüdistada õpilast 
laiskuses ja väheses võimekuses, mida tuleb teha klassis sage-
damini juhul, kui loobutakse numbrilistest hinnetest.75

Numbriliste hinnete pooldajad oleksid võib-olla isegi vandunud 
oponentidele alla, kui viimastel oleks olnud pakkuda mõistlik 
alternatiiv. 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses tegutsenud 
alghariduse spetsialist V. Farmakovski pakkus välja graafilise 
hindamissüsteemi, mis arvestaks hoolsust, töökust, puudutud 
tunde jne. Sel moel ei konkureeriks õpilane mitte kaasõpilas-
tega, vaid töötaks selle nimel, et tema enda näitajad paremaks 
muutuksid. Paraku osutus selline süsteem liiga kohmakaks ja 
aeganõudvaks.76

Vaidlused hindamise üle jätkusid ka 20. sajandi algul. Mõjule 
pääsesid pedagoogid, kes kutsusid üles asendama numbrilisi 
hindeid sõnaliste hinnangutega (nt eespool nimetatud Farma-
kovski, N. Tšehhov).77 Esimese maailmasõja aastail algatas Vene-
maa haridusministeerium muutused koolipoliitikas. Muu hulgas 
tähendas see, et „kooliõpilaste teadmiste kuiva kontrolli asemel 
praegu valitseva numbri-süsteemi abil tuleb õiglasemat hindami-
seviisi tarvitusele võtta, mis selle peal põhineb, et kõiki muljeid 
arvesse võetakse, mis iga üksiku kooliõpilase individuaalsete 
omaduste kõigekülgse tundmaõppimise tagajärjel saadakse“78. 
Haridusministeeriumi ringkirjaga soovitati koolidel iseseisvalt 
valida kasutatav hindamissüsteem.79

Hindamisega seonduv põhjustas tollal ka Eestis ägedaid dis-
kussioone. Peeter Põld kirjeldas kuukirja „Kasvatus ja Haridus“ 
1918. aasta numbris80 valdavat suhtumist numbrilisse hindamisse 

järgnevalt: „Numbrite küsimus koolis on käesoleval ajal põlevaks 
päevaküsimuseks tõusnud. Nende kõrvaleheitmine on peaaegu 
nagu pedagoogilise uuenduse sümboliks saanud, seevõrra popu-
laarne ja üleüldine on see nõue… Leidub isegi koolisid, kes oma 
uuenduspüüete karakteriseerimiseks numbrite puudumist alla 
kriipsutavad.“81 Põld kutsus siiski üles numbrilise hindamise kao-
tamise või sõnaliste hinnangute asendamisega mitte kiirustada: 
„Tahame numbrite süsteemi muuta, siis püüdkem kõigepäält 
koolivaimu muuta, koolikorraldust ümber luua; siis astugem 
võitlusesse ka hariduse välise kvantitatiivse hindamise vastu...“82

Enamlaste võimuletulekuga algas Venemaal uus koolisüs-
teemi reformimine. 1918. aasta mais ilmus Nõukogude Venemaa 
hariduse rahvakomissari A. Lunatšarski määrus „Hinnete tühista-
misest“, mis koosnes kahest paragrahvist:

§1. Pallisüsteemi kasutamine õpilaste teadmiste ja käitumise 
hindamiseks tühistatakse eranditult kõigil koolipraktika juhtudel.

§ 2. Klassist klassi üleviimine ja tunnistuste väljastamine toi-
mub õpilaste edukuse alusel lähtudes õppenõukogu arvamusest 
akadeemilise töö tulemuslikkuse kohta.83 

1918. aastal iseseisvunud Eesti hindamisskaalast ei loobunud. 
Hariduse- ja sotsiaalministri 1919. aasta 17. oktoobri ringkirjaga 
nr 7179 kehtestati Eesti alg-, kesk- ja erikoolides uus hindamissüs-
teem: „Edasijõudmist tähendatakse tunnistustes sõnadega: „hea“, 
„rahuldav“, „nõrk“. Kõik teised tähendamisviisid ja lisamärkused ei 
ole tunnistuses lubatavad.“84 Märkimisväärne oli ka selle ringkirja 
punktis 3 sõnastatud hindamise põhimõte: „Tööde hindamisel 
tuleb aluseks võtta töö väärtuslisi külgi, aga mitte niipalju puudusi 
ja vigade rohkust.“85 

Vaatamata sellele, et ringkiri ei rääkinud midagi hindenumbri-
test, nähti sõnade „hea“, „rahuldav“ ja „nõrk“ taga siiski varasemast 
tuttavaid 4, 3 ja 2.86 Seda hindamissüsteemi kritiseeriti ning kri-
tiseerijate hulgas oli ka näiteks Johannes Aavik, kelle arvates ei 
võimaldanud see „peenemate vahede tegemist“. Aavik kutsus üles 
võtma taas tarvitusele hinne „viis“.87 Tugev oli ka surve taastada 
tsaariaegne viieastmeline numbrisüsteem, mida suur osa õpeta-
jatest pidas paremaks, sest „tarbekorral võis ju poisiklutile, kes 
sind oma vastusega või mitteteadmisega vihastas, suure žestiga 
„palotška“ välja panna...“88
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Lõppude lõpuks allus hariduse- ja sotsiaalministeerium sur-
vele ning 1934. aasta 10. veebruaril allkirjastas minister N. Kann 
määruse, millega avalikele õppeasutustele ja erakoolidele ning 
eksamikomisjonidele kehtestati „viiejärguline hindamisviis: väga 
hea, hea, rahuldav, puudulik ja nõrk“.89 Määruses nähti ette, et 
tunnistustel ja protokolliraamatutes märgitakse õpilaste hinnan-
gud määruses nimetatud täissõnadega. Seega taastati Eestis 
tsaariaegne hindamisskaala isegi enne, kui seda tehti Nõukogude 
Liidus. Märkimisväärne on ka see, et taaskord kerkis kahe mit-
terahuldava hindega ja karistava iseloomuga hindamissüsteem 
esile, kui riik liikus karmikäelise juhtimise suunas.90

Nõukogude Liidus algas uus põhjalik hindamissüsteemi 
muutmine samuti 1930. aastatel, kui ilmusid sellekohased valit-
seva kommunistliku partei keskkomitee määrused. Jõudu koguv 
stalinism vajas lihtsat ja ühtsustatud hindamisviisi, mis toetaks 
totalitaarse režiimi haridusmehhanismi. 1932. aasta määrusega 
keelati ära keerulised hindamissüsteemid91 ning 1935. aastal 

kehtestati tsaariaegne viieastmeline ning kahe mitterahuldava 
hindega skaala: „väga nõrk“, „nõrk“, „rahuldav“, „hea“ ning „väga 
hea“.92 1944. aastal taastati Vene NFSV rahvakomissaride nõu-
kogu ehk valitsuse määrusega üldhariduskoolides 1837. aastast 
pärit numbrilised hinded 1st 5ni.93 See määrus kehtib Venemaal 
formaalselt tänaseni, kuigi hinnet „üks“ praktiliselt ei kasutata.94 

NSV Liidu võimu alla sattunud Eestis jätkus samuti hindamine 
tsaristliku viiepallisüsteemi alusel95, mis arusaamatul põhjusel säi-
lis peaaegu muutmatul kujul ka pärast Eesti taasiseseisvumist96.

Endistest NSVLi liiduvabariikidest on viiepallisüsteemi säi-
litanud ühel või teisel moel lisaks Venemaale ja Eestile veel 
ainult Turkmenistan, Tadžikistan97, Usbekistan98, Kõrgõzstan99 
ja Kasahstan100.

Kas meil ei oleks viimane aeg asendada see ajast ja arust 
skaala mõne mõistlikuma süsteemiga või vähemalt anda olemas-
olevale viiele numbrile kas või vähegi sügavam mõte?

Viiepallise hindamisskaalaga seotud tähtsündmused

14.–15. sajand 16.–17. sajand 1818 1837 1846 1915 1918

Klassiõppe teke 
(Johan Cele, 
Ladina kool Zwol-
les, Hollandis)

Numbrilise 
(kolmeastmelise) 
hindamise teke 
(jesuiidid)

Neljapallise 
õppeedukuse 
hindamise skaala 
sisseviimine Vene 
keisririigis

Viiepallise 
hindamisskaala 
sisseviimine Vene 
keisririigis:
1 – „nõrk“
2 – „kasin“
3 – „piisav“
4 – „hea“
5 – „väga hea“

Viiepallise hinda-
misskaala lõplik 
kinnistumine 
Vene keisririigis

Vene keisririigi 
haridusminis-
teeriumi ringkiri 
soovitusega koo-
lidele iseseisvalt 
valida hindamis-
süsteem

Numbrilise hinda-
mise tühistamine 
Nõukogude 
Venemaal

1919 1934 1935 1944 1947 1993 1990. aastate lõpust 
tänaseni

Kolmeastmelise 
hindamis-
süsteemi 
kehtestamine 
Eesti Vabariigis: 
„hea“, „rahul-
dav“, „nõrk“

Viieastmelise 
hindamis-
süsteemi 
taastamine Eesti 
Vabariigis: „väga 
hea“, „hea“, 
„rahuldav“, „puu-
dulik“, „nõrk“

Viieastmelise 
hindamis-
süsteemi 
taastamine NSV 
Liidus: „väga 
hea“, „hea“, 
„rahuldav“, 
„nõrk“, „väga 
nõrk“

Numbrilise 
hindamisskaala 
(1–5) taasta-
mine Venemaal

Numbrilise 
hindamisskaala 
(1–5) sissevii-
mine Eesti NSVs 

Viiepallise 
hindamisskaala 
taaskinnis-
tamine Eesti 
Vabariigis

Enamik endisi NSV Liidu 
vabariike on viiepallisest 
numbrisüsteemist 
loobunud . Hetkel on 
see säilinud (lisaks 
Eestile) vaid Venemaal, 
Turkmenistanis, Tadži-
kistanis, Usbekistanis, 
Kõrgõzstanis ja osaliselt 
Kasahstanis 

89 Õpilaste hindamise ning klassi- ja koolikursuse lõpetamise määrus – Riigi Teataja nr 14, 20.02.1934.
90 Kuu aega hiljem ehk 12. märtsil 1934. aastal toimus Eestis riigipööre.
91 Постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 г. «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе». – http://istmat.info/

node/57330.
92 Болотова Е. Особенности правового статуса участников образовательных отноений. Москва–Берлин, 2015, с. 64.
93 Постановление СНК РСФСР № 18 от 10 января 1944 г. «О введении цифровой пятибалльной системы оценки успеваемости и поведения 

учащихся начальной, семилетней и средней школы». – https://ptz46.ru/5861686368/.
94 Venemaal 2012. aastal vastu võetud haridusseadus annab koolidele autonoomia õppeedukuse kontrollimisel ja atesteerimisel.
95 ENSV haridusministeeriumi vastavasisuline juhend ilmus 1947. aastal – vt Nõukogude Õpetaja, 14.03.1947.
96 Juriidilise kinnituse sai see 1993. aasta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27-ga. – https://www.riigiteataja.ee/akt/28542.
97 Tadžikistanis on viimastel aastatel piloteeritud ka teisi hindamisskaalasid.
98 Usbekistanis ei ole 1 ja 2 otseselt mitterahuldavad hinded.
99 Kõrgõzstanis käivad hetkel arutelud viiepallisüsteemi asendamise üle.
100 Kasahstan on sellest loobumas, üleminek lõpeb 2020. aastal.
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Kuidas evolutsioonilise psühholoogiaga arvestamine 
muudab seda, millel on rõhk õpetamisel, ja ei muuda 
seda, kuidas me hindame

Einar Rull, Sihtasutuse Innove analüütik

Eesti õppekavas on kesksel kohal üldpädevused. Samas oskused 
ja hoiakud eeldavad paindlike reaalselt rakendatavate teadmiste 
olemasolu. (Fakti)teadmiste ja (kõrgemat järku) oskuste vastan-
damine võib olla üldse vale tegevus, sest viimast ei tarvitse olla 
ilma esimeseta. 

Benjamin Bloom vaatles teadmisi kui vundamenti, millele 
kõrgemat järku oskused põhinevad, mitte kui mingit madalamat 
sorti taset, mida tuleks õppimisel üldse vältida. John Hattie vaat-
leb esialgse (pinnapealse) ülevaate omandamist kui õpetamise 
esimest järku, kus kehtivad teistsugused põhimõtted kui hilisemal 
süvendamisel ja lõimingus.

Paralleelset oskuste kesksele lähenemisele levib viimasel ajal 
ka teadmisterikka õppekava põhimõte, mille järgi teadmised ongi 
kõik, mis on. Oskusi nimetatakse selles paradigmas protseduuri-
listeks teadmisteks. Lisaks on olemas ka sellised deklaratiivsed 
või faktiteadmised, mida küll teatakse, kuid ei osata kasutada 
(mittepaindlikud teadmised). Koolis käsitletavad teadmised on 
enamasti eksplitsiitsed. Harjumusteks muutunud teadmised 
muutuvad automaatseks, teadvusele nähtamatuks ja kuuluvad 
implitsiitsete teadmiste hulka. 

Levib ka kolmas, töömälu iseärasustel põhinev käsitlus, mille 
järgi on nii progressiivsel oskustepõhisel lähenemisel kui ka 
õpetaja juhendamisega (eksplitsiitsel) faktikesksel õpetamisel 
oma kindel koht. Seda suunda esindab õppimise ala spetsialist 
Barbara Oakley. Tema väitel sobib võimekamatele õpilastele hästi 
uurimusõpe ja kohe rakendamisega alustamine, nõrgematele 
õpilastele tuleks aga õpetaja juhendamisel kõigepealt põhiasjad 
selgeks teha. Keerulisemate teemade puhul tuleks ka võimeka-
mate õpetamisel alustada rohkema juhendamisega ning ka vähem 
võimekad peaksid jõudma lõpuks uurimusõppeni ja enesejuhitud 
õppeni. Seega mõlemad on vajalikud. Pole mõtet vehkida kohe 
õngega nende õpilaste puhul, kellele oleks õigem antud olukorras 
pakkuda pigem kalapulki.

Probleeme lahendada ja kriitiliselt hinnata on seda lihtsam, 
mida rohkem on meil teadmisi. Eriti kui arvestada, et evolutsioo-
nilise psühholoogia seisukohast on probleemide lahendamise ja 
kriitilise hindamisega meie geenid pika evolutsiooni kestel üsna 
hästi kohanenud – XXI sajandil faktide omandamisega ehk aga 
mitte niivõrd hästi, kuigi aju on neuroplastiline ning põhimõtteliselt 
võimeline kohastuma suvalise ajastu olustikuga. Samas kirjakunst 
poleks sumerite ühiskonnas tõenäoliselt üldse levinud, kui poleks 
loodud sellist sunni-institutsiooni nagu kool. Tollase majanduse ja 
kaubanduse taseme edasiseks arenguks oli vaja asju kirja panna, 
et pärast ei tekiks vaidlusi. Kirjakunsti ja arvutamisega pole meie 
geenidel olnud veel piisavalt aega kohaneda.

21. sajandi oskused olid olulised juba … kiviajal
Nimetame 21. sajandi oskusteks probleemilahendust, koostööd, 
kommunikatsiooni, kriitilist hindamist ja loomingulisust. Seda, 
kas neid oskusi ei olnud veel rohkem vaja juba kiviajal, et ellu 
jääda, küsib üks hariduse ala mõjukamaid blogijaid David Didau 
oma hiljuti ilmunud rahvusvahelist tähelepanu pälvivas raamatus 
„Making kids cleverer“. Nende oskuste näol on tegemist niinime-
tatud rahvatarkusega, millega meie geenidel on olnud piisavalt 
aega üsna hästi kohaneda. Nende omandamine ei ole keeruline 
– piisab ettenäitamisest –, sest ajul on olemas evolutsiooni käigus 
selleks välja arenenud mehhanismid. Need asjad jäävad ise külge 
ka ilma erilise õpetamiseta, kui me satume elama keskkonda, 
milles neid oskusi kasutatakse. Ehkki ka õpetamine aitab kindlasti 
kaasa. Samas on selliste oskuste õppimine märgatavalt lihtsam 
kui ajastu konteksti omandamine, millega me ei ole geneetiliselt 
jõudnud kohaneda.

21. sajandi oskuste puhul on eriline just 21. sajandi kesk-
kond koos 21. sajandi teadmistega, mida tuleb oskuste puhul 
rakendada, mitte sedavõrd oskused ise. Didau imestab, miks 
nimetatakse kiviaja oskusi 21. sajandi oskusteks.

21. sajandi oskused kõlab uhkelt. Et tähelepanu püüda, peavad 
tulevikuvisioonid olema kuulajatele kütkestavad ning siis levivad 
need arvukate avalikkuse ees kõnelejate suude kaudu kulutulena. 

Kergelt ja raskelt omandatavad teadmised
Evolutsioonilise psühholoogia järgi ei ole seega kõik teadmised 
ühteviisi kergesti omandatavad. Teadmisi jaotatakse kahte kate-
gooriasse selle põhjal, kuivõrd me oleme evolutsiooniliselt koha-
nenud nende omandamisega. Õpetajad peaksid olema huvitatud 
eelkõige teise (raskema) kategooria teadmistest, sest need ei jää 
ise keskkonnas toimides külge, vaid neid tuleb eraldi õpetada, 
nagu väidab Missouri ülikooli professor David C. Geary. Samas, 
ka kergema kategooria teadmiste õpetamisest on õpilasele kasu.

Evolutsiooniline psühholoogia eristab bioloogiliselt primaar-
seid teadmisi, mille omandamisega me oleme evolutsiooniliselt 
kohanenud, sest kultuur ja geenid on arenenud käsikäes. Näiteks 
kõndimine, keel, inimeste nägude ja emotsioonide äratundmine. 
Vastav õppimine toimub vaatluse, mängu või uurimusliku õppe 
kaudu suhteliselt lihtsalt, instinktiivselt ja isegi ilma erilise õpeta-
miseta. Bioloogiliselt sekundaarsed teadmised on aga sellised, 
mis on evolutsioonilises mõttes sedavõrd uued, et nende oman-
damisega ei ole meie geenid veel jõudnud kohaneda; tänapäeva 
kontekstis on nende teadmine vältimatu, ehkki traditsioonilises 
ühiskonnas oleks ilma nendeta suurepäraselt hakkama saanud. 
Näiteks arvutamine või õigekiri. 



72

Ü
L

E
V

A
A

D
E

 H
A

R
ID

U
S

S
Ü

S
T

E
E

M
I 

V
Ä

L
IS

H
IN

D
A

M
IS

E
S

T
 2

0
18

/2
0

19
. 

Õ
P

P
E

A
A

S
T

A
L

Lugemine, kirjutamine, arvutamine ja digipädevus kuuluvad 
kõik viimasesse kategooriasse. Meil puuduvad veel vastavad 
omandamise instinktid. Selle tõttu on õppimine raske ja eeldab 
vastavaid institutsioone. Filosoof Michel Foucault’ järgi kuuluvad 
lisaks koolile siia distsipliini mõttes ka sõjavägi, klooster, vangla 
ja hullumaja. 

Evolutsiooniliselt sekundaarsete teadmiste õpetamisel peab 
mõtlema otsesele juhendamisele (eksplitsiitsele õpetamisele), 
õpilaste tähelepanu kontrollile, töömälu iseärasustele ja õpetami-
sel tekkivale kognitiivsele koormusele ja stressile, mis on väiksem 
evolutsiooniliselt primaarsete teadmiste kasutamisel. 

Töömälu piiridega tuleb arvestada eelkõige nõrgemate õpilaste 
puhul. Õppimine peaks käima väikeste sammudega ja rohke 
harjutamisega. Väikeste sammude olulisusest isiksuse arenda-
misel rääkis antiikajal juba Socrates ning stoikud tsiteerivad teda 
tänapäevani. Pestalozzi pedagoogiline edu peaaegu täieliku kirja-
oskuse saavutamiseks 19. sajandi alguse Šveitsis tugineb samuti 
väikeste sammude kasutamisele õppimisel. Anders Ericssoni järgi 
on suuremate eesmärkide jagamine väiksemateks sammudeks 
olnud kõikide meistri tasemele jõudnud ekspertide arengu oluline 
tunnusmärk.

Tugevamad õpilased vajavad samuti parajat raskust. Liiga 
lihtne saab küll kiiresti selgeks, kuid läheb sama kiiresti meelest. 
Seega võivad lõppkokkuvõttes nõrgemad õpilased paremini osata. 

Bioloogiliselt sekundaarsete teadmiste õpetamiseks on vaja 
kooli, sest lastel ei teki nende teadmiste suhtes huvi iseenesest ja 
nad ei õpi neid üldjuhul omal käel teiste lastega suheldes. Sume-
rite kirja leiutamisest ei oleks kasu olnud, kui selle kasutamist 
oleks tõrjutud väitega, et see on igapäevaeluks liiga keeruline ning 
koolis rakendatav distsipliin ahistab noorte vabadust, loominguli-
sust, spontaanset mängimislusti ning sotsiaal-emotsionaalsete 
oskuste õppimise indu. Tegelikult ahistabki, sest õppimiseks on 
vaja ka puhanud pead ning see saab tulla millegi arvelt. Õppimi-
sega kaasneb ego ammendumine.

Kirjutama ja lugema õppimine on raske ja igav. Seega on koolis 
õppimine raske. Selle üle kurtsid juba sumerite lapsed ning see ei 
ole tänapäevani muutunud. Samas soodustas kiri majandusaren-
gut, sest võimaldas Hammurabil asjakohased seadused kivisse 
raiuda, et unustajad seda meenutuseks aeg-ajalt lugeda saaksid. 
Nii vaieldakse pigem nende asjade üle, mis elu edasi viivad.

Ehkki kool on välja mõeldud uute, bioloogiliselt sekundaarsete 
teadmiste sammsammuliseks õpetamiseks pigem lihtsamat sorti 
ülesannete abil, sest uued mõisted on rasked, on teadmiste oman-
damist ja paindlikkust mõttekas kontrollida rakendusoskuste 
kaudu, mis liigituvad pigem bioloogiliselt esmase kohastumise 
alla. Kui teadmisi on kasutatud sagedamini, muutuvad need 
paindlikeks ja on elulises kontekstis lihtsamini rakendatavad. 
Meid huvitavad just võimalikult paindlikud teadmised, ehkki osad 
teadmised jäävad paratamatult ka vähempaindlikeks.

21. sajandi oskuste kontrollimisel vaatleme seda, kas asjasse-
puutuvad 21. sajandi teadmised on piisavalt paindlikuks lihvitud. 
Alguses on need paratamatult vähempaindlikud. Teadmised koon-
duvad kasutamisel ilma teadliku pingutuseta ajus ise täpsema-
tesse skeemidesse. Ka magades, mis on tänapäeval tunnistatud 
õppimise lahutamatuks osaks, eeldusel, et päeval on toimunud 
tõsine õppetöö.

Magades tuvastame päeval läbi elatud informatsioonist olu-
lisema õppimist väärt osa, kuid unetundide arvelt nutitelefonide 

kasutamine ähvardab seda protsessi saboteerida. Inglismaal 
Leedsi ülikoolis hiljuti korraldatud uuringu põhjal tunnistavad kaks 
kolmandikku õpilastest, et magavad mõnel ööl vaid 2–4 tundi.

Kujundava hindamise looja Dylan Wiliami väitel toodi 21. 
sajandi oskused sisse selleks, et õppekava standardid oleksid 
piisavalt laiad. Mitte selleks, et asendada faktiteadmised 21. 
sajandi pädevustega. Samas on teadmisi mõttekas hinnata nende 
rakendamise kaudu 21. sajandi oskustena. 

21. sajandi teadmisterikka õppekava teadmisi hinnatakse 
nende valdkondliku kirjaoskusena või üldpädevustena rakenda-
mise võime kaudu. Singapuri kogemus näitab, et kui õpilastel on 
head kontseptuaalsed teadmised, siis on nad võimelised PISA 
testis ära lahendama ka sellised rakendusülesanded, millega 
nad tunnis ei ole kokku puutunud. Teiste sõnadega on nad koolist 
tulles valmis tulevikuks, mida koolis olles ei olnud veel loodud, 
sest neil on paindlikud teadmised. Ainult rakendusülesannete 
õpetamine ja mõtestamata „käeline tegevus“ oleks aga just eksa-
miks drillimine ja tuupimine, mis ei ole kõige õigem õppimise viis. 
Mõned olulised kontseptuaalsed teadmised, mis pole konkreet-
sete eksamiülesannetega seotud, võivad siis jääda õpetamisel 
kahe silma vahele. 

Rahvateadmised ehk intuitiivsed teadmised
Kiviaja probleemide lahendamiseks kasutas inimene kiviaegseid 
intuitiivseid teadmisi, sisuliselt rahvatarkust, mis koosneb bioloo-
giliselt primaarsetest teadmistest, mille omandamisega oleme 
evolutsiooniliselt kohanenud. Selliste teadmiste valdamine oli 
meile liigina püsima jäämiseks eluliselt oluline. Rahvateadmiste 
mõistet on uurinud ja populariseerinud kõige rohkem evolutsioo-
nilise psühholoogia professor David C. Geary. Vaatleme, mis on 
rahvateadmised.

Kiviaja inimene pidi tundma loomi ja taimi (rahvabioloogiat) 
isegi paremini kui tänapäeva linnastunud inimene, kes üldjuhul 
ei otsi endale ise loodusest toitu ega pea metsas elades elus 
püsima. Samas on meil säilinud eeldused kodukoha loomade 
ja taimede oluliste joonte kiireks äraõppimiseks ning imetleme 
bioloogiaõpetajaid, kes seda mängleva kergusega veel tänapäe-
valgi teevad. 

Kiviaja inimene pidi oskama hästi maastikul orienteeruda ja 
töövahendeid kasutada, tal pidi olema ettekujutus liikumisest, 
ajast ja hulgast ehk rahvafüüsikast. Rahvapsühholoogia alla 
kuuluvad miljonite aastate kestel välja kujunenud kehakeele ja 
näoilmete kasutamine ning suhteliselt hiljem tekkinud kõnekeel. 
Meelte teooria (theory of mind) põhineb kaasasündinud arusaa-
misel, et teised inimesed mõtlevad ja tunnetavad põhimõtteliselt 
samamoodi nagu me ise ning on samavõrd ära arvatavad või 
äraarvamatud. Meil on võime eristada inimtüüpe. Selles kon-
tekstis oleme võimelised ka ennast tajuma, mis on oluline ladusa 
sotsiaalse suhtluse tagamiseks. 

Sotsiaalse olendina on grupi tasemel oluline oma suguharu 
äratundmine ja truudus sellele, sisegrupi (meie) ja välisgrupi 
(nemad) eristuse ideoloogia mõistmine ja selle arendamises 
osalemine. Sellel arusaamal põhineb Judith Harrise grupi  
sotsialiseerimise teooria, mille järgi ei ole pikemas perspektiivis 
lapsevanem-laps ja õpilane-õpetaja diaadilised suhted isiksusele 
ja iseloomule avaldatava mõju poolest üldse prevaleerivad, kui võr-
relda eakaaslaste sisegrupi mõjuga, mis on samas suurusjärgus 
geenide mõjuga (umbes pool). 



73

Alates murdeeast kujundab meie iseloomu staatuse saavuta-
mise vajadus eakaaslaste sõpruskonnas (sisegrupis) ning pärast 
püsiva staatuse omandamist on murdeiga läbi. See määratlus 
võimaldab humoorikaid spekulatsioone teemal, kui kaua kellegi 
murdeiga kestab. Murdeealine nõuab iga asja puhul põhjendusi 
ja tegeleb kauplemisega, et midagi vastu saada. Täiskasvanud 
inimene tegutseb ka väärtustepõhiselt ilma midagi vastu saamata, 
kui see on tema arvates õige. Ka see on üks tunnus, mille põhjal 
leitakse, et inimene on saanud täiskasvanuks.

Rahvateadmised on intuitiivsed vanemat sorti teadmised, mis 
on meie ümber käibinud pikemat aega. Nende omandamine on 
lihtsam kui nüüdisaegsete teaduslike teadmiste omandamine või 
tehnoloogiliste leiutuste kasutama õppimine. Näiteks kirjutamine 
või nutitelefon on uued tehnoloogiad. Nutitelefoni kui evolutsioo-
niliselt sekundaarse tehnoloogia äraõppimist survestab teisme-
listel sotsiaalvõrgustikes suhtlemise vajadus ja kaasnev staatuse 
tõstmise vajadus; need jälle on pigem bioloogiliselt primaarsega 
seotud instinktid ja seega on teismeliste huvi nende vastu suur. 
Niisiis võimaldab bioloogiliselt primaarsete asjaolude oskuslik 
kasutamine ladusamalt omandada bioloogiliselt sekundaarseid 
teadmisi.

Rahvateadmiste ja teaduslike teadmiste käsikäes 
areng
Rahvateadmiste kujunemist näeme juba väikelaste puhul, sest 
ajul on instinkt nende õppimiseks. Ajus on kohastumuslikud meh-
hanismid, mis peavad sedalaadi teadmisi teistest tähtsamateks. 
Siia kuuluvad näiteks näod: isikute ja emotsioonide äratundmine. 
Nende väljaarendamiseks on lapsel vaja saada tagasisidet, et 
kohaneda konkreetsete keskkondlike oludega. Laps õpib esimese 
aasta jooksul eristama just oma kohaliku keele häälikuid. Keelest 
arusaamine aga areneb pikaajalisemalt, jätkudes aineõppes erine-
vate valdkondlike kirjaoskuste omandamisel. Primaarsed oskused 
on plastilised, modifitseeritavad ja kohanduvad keskkonna ja 
sotsiaalse grupi iseärasustega. 

Lastel on olemas instinkt primaarsete teadmiste väljaotsimi-
seks ehk uurimusõppeks, näiteks sotsiaalsete oskuste omanda-
miseks. Juba enne lasteaeda tekib loomulik kalduvus mängida 
teiste lastega. Vaja on ju saada evolutsiooniliselt ette nähtud 
kogemusi ning need isendid, kellel antud kogemusi ei tekkinud, 
pole tõenäoliselt tänapäevani välja elanud. Kümneaastasel lapsel 
on juba üsna hea teadmiste süsteem, ehkki tänapäeva urbanistli-
kus keskkonnas kasvanud lapsel ei ole see nii rikkalik nagu kiviaja 
looduslapsel. Kuid kas peakski olema? Meil on teised proovikivid.

Lugema õppimine on bioloogiliselt sekundaarne kohastumine, 
mis põhineb omakorda kõnelemisel kui bioloogiliselt esmasel 
kohastumisel. Kirjandust lugedes tegelaste analüüsimine ja kirjan-
dusteose sotsiaalse maailma mõtestamine on omakorda seotud 
bioloogiliselt esmase kohastumisega ning seega intuitiivsem ja 
nauditavam tegevus kui lugema õppimine. 

Seni, kuni on tegemist primaarsete oskuste õppimisega, käib 
asi lihtsalt. Mängust piisab. Lugemise õppimiseks ei ole aga aju 
sama hästi ette valmistatud. Õppimise keskkond peab pakkuma 
puuduvat tuge. Evolutsiooniline ajalugu on olnud lühikesevõitu, 
et lugema õppimine toimuks instinktiivselt. Õpetaja pakub struk-
tuure, mis on ajus puudu. Aju struktuurid, mis on piisavad selliste 
tehisintellekti jaoks ülikeeruliste oskuste nagu maastikul orientee-

rumise ja kõnekeele õppimiseks, ei ole piisavad sellise lihtsa asja 
nagu lugemise õppimiseks. Lapsed ei uuri üldjuhul teiste lastega 
mängides ise välja, kuidas lugeda. 

Päris akadeemilise õppimise puhul avastusõpe omal käel 
enam kõigi jaoks ei tööta, sest teadmised on selleks liiga uued. 
Peaks lülituma lapsepõlve uurimisõppelt bioloogiliselt sekun-
daarsele akadeemilisele õppele. Ehkki primaarne õppimine jätkub 
ka koolis kuni täiskasvanuks saamiseni. Jätkatakse inimeste ja 
nende suhete kohta õppimist. Ka igapäevase spontaanse mängu 
korral on lapse aju väga aktiivne. Rollide võtmine suurendab veelgi 
märkimisväärselt õppimise sügavust. Esmane ja sekundaarne 
kohanemise süsteem arenevad üksteise kõrval paralleelselt. Üks 
areneb automaatselt, teine vajab tõsist korraldamist ja distsipliini. 

Mõnikord võib bioloogiliselt esmane õppimine hakata sekun-
daarset õppimist segama, sest esimene on huvitavam. Kaasõpi-
lastega tunni ajal vesteldes sotsiaalseid oskusi arendada on huvi-
tavam kui algebrat õppida. Kaasõpilase teatud emotsionaalsetele 
signaalidele on praktiliselt võimatu vastamata jätta ning koolitöö 
mõttelõng katkeb. Ehkki sotsiaalseid oskusi läheb kindlasti ka 
kõigile tulevikus vaja. Algebraoskuste vajalikkuses ei ole lapsed 
alati samavõrd kindlad. Meil puudub selle omandamise instinkt.

Alles sadakond aastat tagasi tekkis üldine kirjaoskus. Nüüd 
aga üritame õpetada kõiki tänapäeva teaduse viimase sõna järgi. 
Geenid ei jõua muutustega kultuuris hästi järele. Me üritame last 
kohandada tehnoloogia ja õppekavaga, medikeerides teda õppe-
kavaga vastavaks (Nassim Nicholas Talebi mõte). Õigem oleks 
kohandada pigem tehnoloogiat ning uue strateegia personaalsed 
õpirajad üritavad seda ellu viia. Tulevikus tuleb appi tehisintellekt 
ja iga õpilase isiklik chatbot. Sellega oleks tehnoloogia võidukäik 
lõpuks kohanenud inimese evolutsiooniga ja geenidega.

Kuidas siis õppida ja testida?
Kuna testitakse teadmiste paindlikkust (kontseptuaalseid tead-
misi), siis on valdkondlike kirjaoskuste raamistik selleks kindlasti 
sobiv. Õppimist tuleb aga alustada nendest teadmistest, mis on 
kõige raskemad ja mis ise külge ei jää. Barak Rosenshine on välja 
pakkunud 17 eksplitsiitse õpetamise põhimõtet, mis arvestavad 
sellega, et bioloogiliselt sekundaarsete teadmiste õppimine on 
raske. Greg Ashman on noorte õpetajate jaoks võtnud need lühe-
malt kokku kümne punktiga:

• alusta tundi varasemate teadmiste kordamisega;

• esita materjal väikeste sammudena ja harjuta iga sammu 
piisavalt;

• küsi kõigilt õpilastelt hulgaliselt küsimusi;

• tutvusta õpitava mudeleid;

• juhenda harjutamist;

• kontrolli arusaamist;

• saavuta kõrge meisterlikkuse tase;

• toesta raskete ülesannete lahendamist;

• nõua ja jälgi iseseisvat harjutamist;

• jälgi õpilaste arengut nädalate ja kuude kaupa.

Need on suurepärased põhimõtted, mille järgimisel ei kulu õpi-
lasel kogu aeg ära eksamiks õppimisele, vaid jääb aega ka sot-
siaal-emotsionaalsete oskuste arendamiseks. Testida tuleks aga 
võimalusel kirjaoskuste tasemel.
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Arvutipõhine võõrkeeleoskuse välishindamine Eesti 
kontekstis – võimalused ja kitsaskohad

Kristel Kriisa, Sihtasutuse Innove ekspert (võõrkeeled)

Globaliseeruvas maailmas, kus eeldatakse üha enam, et kõik 
inimesed valdavad lisaks emakeelele vähemalt üht võõrkeelt, 
muutub võõrkeeleoskuse mõõtmine üha olulisemaks. Samal ajal 
on tehnoloogia kiire areng toonud kaasa uuendused lähenemis-
tesse, mida kasutatakse testide ettevalmistamisel, korraldamisel, 
hindamisel ja testitulemuste analüüsimisel. Nii ka Eestis. 

Võõrkeeleoskuse välishindamine Eestis
Siiani on Eestis riiklikuks välishindamiseks kasutatavad võõrkeele 
testid (nt tasemetööd ja eksamid) olnud traditsioonilised paber-
testid, mille kvaliteedi tagamiseks tuginetakse ALTE101 eksamite 
hea tava põhimõtetele102 ja miinimumnõuetele103 eksami kvaliteedi 
kindlustamiseks ning EALTA juhendile104 headel tavadel põhi-
nevaks keeleoskuse mõõtmiseks ja hindamiseks. Inglise keele 
riigieksam ja põhikooli lõpueksamid on seotud Euroopa keeleõppe 
raamdokumendiga105 ja mõõdavad kõiki nelja osaoskust. 

Elukestva õppe strateegia rakendamiseks on Haridus- ja Tea-
dusministeerium (HTM) töötanud välja digipöörde programmi, 
mille kohaselt loob e-hindamine „koolile rohkem ja lihtsamaid 
võimalusi hindamisest saadavat infot õppetöö arendamisel ära 
kasutada ning mõõta ka teistsuguseid oskusi ja teadmisi kui seni 
mõõdetud“ (HTM, 2018). Eelnevast lähtudes töötatakse välja ja 
võetakse lähiajal kasutusele e-tasemetööd ja e-eksamid.

HTM soovib, et e-arenduste käigus töötataks välja nelja 
osaoskust mõõtvad võõrkeelte e-testid, mille koostamine, soo-
ritamine ja hindamine toimuks Eksamite Infosüsteemis106 ehk 
EISi keskkonnas. Testide tulemused avalikustatakse erinevas 
mahus erinevatele huvirühmadele (nt õpilased, nende vanemad, 
õpetajad, kooli juhtkond, koolipidaja, riik, testimiskeskus) ning 
nende alusel peaks erinevatel huvirühmadel olema võimalus teha 
vajalikke otsuseid.

2017. aastal alustasid HTM ja SA Innove tihedat koostööd, et 
arendada välja võõrkeelte e-hindamise süsteem. Selleks koostati 
erinevate võõrkeeleekspertide koostöös võõrkeelte e-hindamise 
kontseptsioon, milles jõuti järeldusele, et õpilased peaksid võõr-
keeleoskuse arengule saama süsteemsemat riiklikku tagasisidet. 
Nii töötatakse välja e-testid, mis mõõdavad ja kaudselt toetavad 
õpilaste võõrkeeleoskuse arengut põhikoolis II ja III kooliastme 
lõpus ning gümnaasiumis 12. klassi lõpus.

Ehkki Eestis on võõrkeelte riikliku hindamisega tegeletud süs-
teemselt juba üle 20 aasta, on sellega tegelevate spetsialistide 

ring suhteliselt kitsas ja võõrkeeleoskuse mõõtmist puudutavaid 
uuringuid on tehtud võrdlemisi vähe. Sellest tulenevalt valmis 
käesoleva aasta kevadel Tallinna Ülikoolis haridustehnoloogia- 
alane magistritöö (Kriisa, 2019), milles analüüsiti EISis korraldatud 
A2-tasemel inglise keele e-testi katsetuse põhjal e-testide sobi-
vust riiklikus välishindamissüsteemis rakendamiseks.

Ülevaade A2-tasemel e-testi katsetusest
Katsetus toimus 28.–30. novembril 2018 ja sellel osales 892 
inglise keelt A-keelena õppivat 7. klassi õpilast 19 koolist üle 
Eesti. Katsetuses kasutatud inglise keele e-test oli A2-tasemel 
madala panusega lineaarne veebipõhine pädevustest. Test koos-
nes integreeritud lugemis- ja kirjutamisosast ning kuulamisosast, 
seega mõõtis test mõlemat retseptiivset ja üht produktiivset 
osaoskust. Test koosnes kümnest ülesandest, mis olid võimalikult 
eri tüüpi, katsid erinevaid õppekava teemasid ning mõõtsid võima-
likult erinevaid A2-taseme keelepädevusi, et mõõdetav konstrukt 
oleks maksimaalselt hästi kaetud. Ülesandetüüpidest kasutati nii 
selekteerimist, produktiivseid kui ka interaktiivseid ülesandeid. 
Lugemis- ja kirjutamisosas oli kokku kuus ülesannet, kuulamises 
neli ning testi sooritamiseks oli ette nähtud 45 minutit. Hindamisel 
kombineeriti nii vastuste täpset sobitamist kui inimhindamist. 
Testi lõppu lisati õpilastelt tagasiside kogumiseks lühike kümnest 
valikvastusest koosnev küsimustik. Samuti koguti tagasisidet testi 
korraldamisega seotud isikutelt (nt õpetajad, haridustehnoloogid). 

Testi koostamine EISis: võimalused ja 
kitsaskohad
Katsetusest selgus, et e-ülesannete koostamine EISis annab 
testikoostajatele võimaluse läheneda ülesannetele hoopis teise 
nurga alt, sest mitmed reeglid, mis pabertesti puhul kehtivad 
(näiteks ülesannete järjestamine testis nii, et eksamivihikus oleks 
kogu ülesanne korraga nähtav), ei ole e-vormis enam olulised. 
Küll aga tuleb testiteoreetikute soovitustest lähtudes nii e-vormis 
kui paberil ülesandeid koostades pidevalt mõelda testisooritaja 
mugavuse peale.

Samuti võimaldab EIS kahtlemata loovamaid ja interaktiiv-
semaid lahendusi kui pabertest pakub. Näiteks saab tekstide 
illustreerimiseks lisada värvilisi pilte, helifaile, jooniseid ja videoid, 
mis ei too kaasa lisakulusid nagu pabertesti puhul. Kui pabertesti 

101 https://www.alte.org/.
102 https://www.alte.org/resources/Documents/code_practice_et.pdf.
103 https://www.alte.org/resources/Documents/minimum_standards_et.pdf.
104 http://www.ealta.eu.org/documents/archive/guidelines/Estonian.pdf.
105 https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf.
106 https://eis.ekk.edu.ee/.
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puhul kirjutatakse sobitamis- ja valikvastuste puhul lünkadesse 
tähti või märgitakse linnukesega õigeid vastuseid, siis e-testi 
puhul saab kasutada tunduvalt interaktiivsemaid lahendusi, näi-
teks rippmenüüd või vastuste lohistamine.

EISis saab kasutada lisavõimalusi testi turvalisuse tõstmiseks, 
mida pabertesti puhul pole võimalik teha. Näiteks saab ülesande 
koostaja seadistada valikvastustega ülesande nii, et õpilastele 
kuvatakse vastusevariandid erinevas järjekorras. See vähendab 
ohtu, et õpilased teevad testi lahendamise ajal üksteisega koos-
tööd ja vahetavad tulemuslikult infot õigete vastusevariantide 
kohta.

Kahjuks tuleb siiski EISis mõnikord ka oma nõudmistes tea-
tud järeleandmisi teha, sest aeg-ajalt kehtestab keskkond omad 
piirangud, millest möödahiilimiseks on vaja näha palju vaeva 
või süsteemi arendada. Ehkki EIS võimaldab koostada mitmeid 
erinevat tüüpi ülesandeid, pole selle kasutajaliides just kõige kaas-
aegsema välimusega ega piisavalt intuitiivne. Kahtlemata nõuab 
ülesannete koostamine EISis kogemust ja teatud oskusi. Näiteks 
on rohkete piltide ja helifailide lisamine võrdlemisi aeganõudev, 
sest need tuleb enne võimalikult väikesesse formaati töödelda, et 
nende laadimine testi ajal võimalikult vähe andmemahtu kasutaks.

Kuna testi ajal on ligi viiendik ekraanist vaikimisi kasutusel, 
sest testisooritajale on kogu aeg nähtav testi menüü, tuleb ülesan-
nete küljendamisel EISis leida pidevalt nutikaid lahendusi, kuidas 
alustekst ja küsimused korraga ekraanile ära mahutada. Nii ei saa 
mõningatel juhtudel ülesande illustreerimiseks pilte kasutada või 
tuleb muuta alustekst või küsimused keritavaks, mis omakorda 
muudab aga ülesande sooritamise õpilase jaoks igavamaks või 
ebamugavamaks.

Testi sooritamine EISis: võimalused ja 
kitsaskohad
Testi sooritamisele kulunud mediaanajakulust (40,7 minutit) ja 
õpilaste tagasisidest võib järeldada, et testi täitmine oli õpilaste 
jaoks kiirem, huvitavam ja mugavam kui pabertesti täitmine. Vas-
tuste lohistamine lünkadesse vestluse sees võimaldas ekraanil 
kogu vestluse soovi korral üle lugeda ja vastuste õigsust kontrol-
lida. Pabertesti puhul sellist võimalust ei ole, sest vastustena saab 
pabertestis kirjutada vaid õigetele tekstiosadele viitavaid tähti.

Küsimusele „Kuidas Sulle test meeldis?“ vastas 21% õpilastest 
„väga meeldis“, 62% sooritajatest „meeldis“ ning 17% „ei meeldi-
nud“. Õpilastel, kellele test väga meeldis või meeldis, oli ka kõige 
kõrgem keskmine testi tulemus ning neil, kellele ei meeldinud, 
kõige madalam, vastavalt 80%, 77% ja 69%. 

Keskmist ajakulu vähendas kindlasti fakt, et erinevalt paber-
testide puhul levinud praktikast, kus kuulamisosa sooritavad kõik 
õpilased koos ja kõiki helifaile kuulatakse kaks korda, said õpila-
sed sooritada e-testi kuulamisosa omas tempos. Kuna helifaile 
kuulati individuaalselt kõrvaklappidest, sai iga õpilane panna 
helifailid mängima talle sobival ajal. Ka sai õpilane ise otsustada, 
kas kuulab helifaili ühe korra või kaks korda.

Selgus, et 54% õpilastest meeldisidki kõige rohkem kuulamis- 
ülesanded. Ilmselt sel põhjusel, et nende puhul oli kasutatud kõige 
rohkem erinevaid infoedastusvorme (tekst, pildid, helifailid), mis 
muutsid ülesanded huvitavaks. 24% õpilastest pidas lugemisüles-
andeid ja 22% kirjutamisülesannet kõige huvitavamaks. 

Kirjutamisülesanne oli EISis kahtlemata autentsem kui 

pabertesti puhul, sest see oli kujundatud nii, et nägi välja nagu 
elektroonilise postkasti kasutajaliides. Pabertesti puhul on üks 
võimalus panna õpilane kirjutama paberil kirja oma kirjasõbrale, 
mida tänapäeval enam ilmselt päriselus kuigi tihti ei juhtu, või 
lasta tal kirjutada pliiatsiga paberile e-kiri, mis pole samuti kuigi 
päriseluline tegevus.

Kindlasti oli õpilastele abiks fakt, et kirjutamisülesandes on 
näha kirjutatud sõnade arv. Nii ei pidanud nad kulutama aega 
sellele, et üle lugeda, kas kirjutatud sõnade arv ikka vastab üles-
andes nõutule. Avatud vastustega küsimuste puhul said õpilased 
arvutiekraanil valesti kirjutatud vastuse kustutada ja uuesti kirju-
tada, mitte nagu pabertestis, kus jääb läbikriipsutus alati näha.

Paraku selgusid analüüsi käigus ka mõningad EISis testi soori-
tamisega kaasnevad kitsaskohad. Nii nagu riiklike pabertestidegi 
puhul, tuleb enne testi sooritajad EISi kaudu testile registreerida. 
Erinevalt pabertestidest tuleb aga e-testi puhul õpilastel testi 
sooritamiseks EISi sisse logida, kasutades autentimiseks kas 
parooli, ID-kaarti, Mobiil-IDd või Smart-IDd, mis võib teatud juhtu-
del tekitada probleeme, mida pabertesti täitmisel ei esine.

Testi sooritama asudes märkasid õpilased, et osa nuppu-
dest ja juhistest olid eestikeelsed, osa aga ingliskeelsed, sest 
katsetuse ajal ei olnud ingliskeelne EISi versioon veel valmis. Ka 
selgus katsetusest, et ootamatud tehnilised probleemid võivad 
õpilaste testisoorituskogemust negatiivselt mõjutada. Suurem 
osa õpetajate tagasisideküsimustikule vastanutest märkis, et testi 
ajal ei esinenud tehnilisi probleeme, mõned vastanutest nentisid, 
et neid paraku siiski esines. Kommentaarides toodi välja, et EISi 
keskkond kiilus kinni ja probleeme esines kuulamisülesannete 
sooritamisega (nt tuli arvuteid taaskäivitada). Kindlasti tuleb 
edasiste arendustööde käigus rohkem kuulamisosas tekkivate 
probleemide põhjustesse süveneda, et teha kindlaks, kas neid 
tekitas halb internetiühendus või EISi-sisesed probleemid. 

Õpetajate tagasisidest selgus, et õpilased pole harjunud arvu-
tis teksti trükkima ning teevad hooletusvigu. Sama näitas õpilaste 
kirjutamisosa vastuste analüüs. Inglise ja eesti tähestikud on 
võrdlemisi sarnased. Teiste võõrkeelte (nt vene keele) puhul võib 
see aga tõsiseid probleeme tekitada. Ka võivad vene emakee-
lega õpilased olla inglise keele e-testi sooritades ebavõrdsemas 
olukorras, sest peavad kasutama võõrkeelset, endale tuttavast 
klaviatuurist täiesti erinevat klaviatuuri.

Avatud vastusega kuulamisülesande puhul tuleb õpilastel 
samal ajal teksti kuulata ja vastuseid trükkida. Pabertesti puhul 
on neil võimalik vihiku äärele enda jaoks vajadusel märkmeid teha, 
e-testi puhul selline võimalus aga puudub. 

Testi hindamine EISis: võimalused ja kitsaskohad
Kümnest ülesandest üheksa olid arvutihinnatavad. Üheksast 
seitse olid valikvastustega või sobitamisülesanded, mis olid täie-
likult arvutihinnatavad. Ülejäänud kaks sisaldasid avatud vastus-
tega küsimusi, mille puhul tuli hindamisse kaasata eksperdid.

Kirjutamisülesannet hindasid katsetuses osalenud koolide 
inglise keele õpetajad EISis, kasutades selleks hindamisskaalat, 
mille järgi tuli hindamisel keskenduda kahele aspektile: ülesande 
täitmisele ja keelelisele korrektsusele. Hindajad määras iga kool 
EISis ise. Hindamisel olid abiks hindamisskaala ja näidisvastused, 
mis andsid ülevaate erineval tasemel vastustest ja ekspertide 
antud punktidest. Katsetuses kasutati ühekordset hindamist, 
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sest katsetuse eesmärk oli keskenduda pigem testikoostajate 
ja katsetuses osalenud õpilaste ning kirjutamisosa hinnanud 
õpetajate EISi kasutuskogemusele.

Katsetuse põhjal selgus, et suurema osa ülesannete puhul 
võimaldab EIS täielikult arvutipõhist hindamist, mis on tunduvalt 
kiirem kui pabertestide puhul. Sobitamis- ja valikvastustega üles-
annete puhul on võtit üldjuhul lihtne koostada ja hindamine on 
täiesti automaatne. Vastuseid ei pea EISi käsitsi sisestama nagu 
pabertestides ja kirjutamisosa saab hinnata igal pool, kus on ligi-
pääs EISile, seega puudub tööde skaneerimise või transportimise 
vajadus. Nii ei lisandu e-testide hindamisel testide transpordi ega 
vastuste ja hindamisprotokollide sisestamisega seotud kulusid.

Lühikeste avatud vastustega küsimuste puhul saab hindamist 
samuti automatiseerida. Ekspertotsus tuleb teha vaid nende 
vastuste puhul, mida hindamismaatriksisse pole sisestatud. 
Arvuti suunab sellised vastused ekspertidele, kes otsustavad, kas 
need tuleb lugeda õigeks või valeks. Iga unikaalse vastuse puhul 
tuleb selline otsus teha vaid ühe korra. Otsus sisestatakse EISi 
ja programm hindab automaatselt kõik samasugused vastused. 
Pabertestide puhul on inimhindamise käigus tehtavate vigade oht 
ilmselgelt palju suurem kui e-testis. Nii võimaldab e-hindamine 
inimeksimustest tulenevaid vigu ja hindamise subjektiivsust mär-
gatavalt vähendada.

Kirjutamisülesannetes hindab arvuti automaatselt tühjad vas-
tused 0 punktiga ning loeb sõnade arvu, mis omakorda säästab 
hindaja aega. Ka saab hindajatele EISi lisada abimaterjale (nt 
hindamisskaala, hinnatud näidised) ja hindajad saavad töö käigus 
EISis hindamisjuhilt vajadusel nõu küsida. Kui pabertestide puhul 
näevad hindajad tihti vaeva, et õpilaste käekirjast aru saada, siis 
e-testi suur pluss on see, et õpilase raskesti loetav või suisa 
loetamatu käekiri ei mõjuta hindamist. 

EISis e-testi hindamisega kaasnevad siiski ka mõned kitsas-
kohad. Nimelt tuleb enne e-testi koolidel EISis hindajad määrata. 
Õpetajate tagasisidest selgus aga, et nad ei saanud päris täpselt 
aru, kes ja kuidas hindajad määras. Ka nentisid nad, et hindaja-
vaade EISi kasutajaliideses nõuab harjumist.

Lisaks seab EISis hindamine piirid kasutatavatele ülesande-
tüüpidele. Avatud vastustega ülesannete puhul tuleb hindamis-
maatriksid enne testimist väga põhjalikult läbi mõelda ja kaasata 
eksperte. Avatud vastustega kuulamisülesannete hindamine 
tekitab e-hindamise puhul samuti tõsiseid raskusi. See, et kõik 
õiged vastusevariandid lõpuks õigeks loetaks, nõuab lisatööd testi 

koostamisprotsessi käigus ja põhjalikku eeltestimist. Pabertestide 
puhul on levinud lähenemine, et kuulamisülesannetes on väikesed 
kirjavead vastustes lubatud. Kuna arvuti ei oska aga iseseisvalt 
otsustada, millised on väikesed kirjavead, ja kõiki võimalikke 
kirjavigasid sisaldavaid vastuseid ei ole samuti võimalik hinda-
mismaatriksisse lisada, võidakse e-hindamisel avatud vastustega 
kuulamisülesannete puhul teha otsus, et kirjavigadega vastused 
loetakse valeks. Teine võimalus on kaasata inimhindajad nagu 
pabertesti puhul, ent sellega kaasnevad ikkagi hindamiskulud ja 
antud lahendus ei võimalda tulemusi kiirelt avalikustada. 

Hinnatud kirjutamisosa vastuseid lugedes hakkas silma, et 
hindajad olid väga erineva rangusastmega. Osades koolides 
hinnati väga rangelt, teistes aga ülimalt leebelt. Parim lahendus 
oleks tsentraalne kahekordne hindamine nagu riigieksamilgi, kuid 
kuna inglise keele õppijate arv on väga suur, pole see kahjuks 
piiratud ressursside tõttu võimalik. Nii on teine lahendus õpetajate 
hindamisalane koolitamine ja kahekordse hindamise rakendamine 
nii, et õpetajad ei hinda oma kooli õpilaste töid.

E-testi puhul on Innovel ligipääs kõikide õpilaste vastustele, 
mis tähendab, et õpetajate hindamist on võimalik põhjalikumalt 
analüüsida, selle põhjal koolitusi planeerida ning igal järgmisel 
korral hindamist paremini standardiseerida. Paraku jääb selle ees-
märgi täitmiseks praegu kasutatavast klassikalisel testiteoorial 
põhinevast analüüsist napiks ning e-arendustööde käigus oleks 
õige aeg minna üle kaasaegsematele lahendustele.

Kokkuvõte
Katsetusest selgus, et EISis on võrdlemisi edukalt võimalik kor-
raldada võõrkeele kolme osaoskust mõõtev madala panusega 
e-test. Arvutipõhine hindamine pakub pabertestidega võrreldes 
nii testiarendajatele kui -sooritajatele mitmeid võimalusi, ent 
sellega kaasnevad ka mitmed probleemid, mis nõuavad rohkelt 
arendustööd. 

2019. aasta sügisel tehakse inglise keele A2-tasemel e-testi 
teine katsetus, mille puhul võetakse arvesse esimese katsetuse 
tulemusi ja viiakse sisse vajalikud muudatused. Kui esimese 
katsetuse puhul keskenduti pigem ülesannete koostamisele ja 
testi tegemisele EISis, siis teise katsetuse puhul on eesmärk 
usaldusväärse ja arusaadava tagasiside andmine õpilastele, 
õpetajatele ja koolidele.
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Võõrkeelte diagnostiliste e-testide arendus
Ave Lausing, Sihtasutuse Innove e-hindamise peaspetsialist (võõrkeeled) 2017–2019

Möödunud aasta välishindamise aastaraamatus kirjeldasid SA 
Innove uuringute- ja arenduskeskuse (UAK) e-hindamise spetsia-
listid suurt tööd, mis on tehtud põhikoolile e-ülesannete kogude 
ning diagnostiliste testide koostamisel viies ainevaldkonnas. 
Alates 2018. aastast on tähelepanu keskendunud eelkõige diag-
noosimisvahendite loomisele.

Üks ainevaldkond, mille diagnostiliste testide arendust aasta-
tel 2017–2019 võib pidada edukaks, on võõrkeeled. Ühelt poolt 
näitab seda valminud testide suur hulk: 2019. aasta lõpuks on 
Eksamite Infosüsteemis (EIS) kõigile õpetajatele kasutamiseks 
avalikustatud 28 võõrkeelte diagnostilist testi. Teisalt on rõõmus-
tav, et praktilist testiarendust oli võimalik ühildada teaduspõhise 
lähenemisega. Arendusuuringu (design-based research) käigus 
töötati välja diagnostiliste võõrkeeletestide mudel ning vastavad 
teoreetilised ja analüütilised teadmised koguti kokku 2019. aastal 
Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöösse.

Roll õppetöös
Kujundava hindamise alaliik diagnostiline hindamine tähendab 
kokkuvõtlikult õpilase tugevuste ja nõrkuste väljaselgitamist, 
õppija ja/või õpetaja vastavast infost teavitamist ning seejärel 
õppeprotsessi muutust õpetaja või õppija initsiatiivil. Hoolimata 
eesti keeles kohmakana tunduvast nimetusest, mis võib mõtted 
viia meditsiini või tehnoloogia valdkonda, hõlmab diagnostiline 
hindamine pedagoogikas laialt levinud meetodeid, mida õpeta-
jad oma igapäevases töös sageli kas teadlikult või intuitiivselt 
kasutavad. Kõige lihtsam näide on õpetaja, kes esitab tunnis 
kõigile kiireks kaasamõtlemiseks ja vastamiseks küsimuse, mille 
vastuste põhjal ta otsustab, kuidas käsitletava teemaga jätkata ja 
kas seda üldse teha või tuleb hoopis astuda samm tagasi põhitõ-
dede kordamiseks. Sellisel juhul ei ole õpetaja huvi välja selgitada, 
kes vastab kõige kiiremini ega ka see, kes konkreetselt teab õiget 
vastust, vaid hoopis olulisem informatsioon on, millised on klassis 
olevate õpilaste eelteadmised ning nende alternatiivsed ideed 
või väärarusaamad. Õpetajad kasutavad selliseks klassi „diag-
noosimiseks“ paljusid erinevaid võimalusi. Näiteks võib tahvlile 
kirjutada (või nutitahvlile kuvada) vastusevariantidega küsimuse ja 
paluda käega märku anda neil, kes pooldavad vastust A, kes B jne. 
Selle meetodi eelis on kiirus: õige diagnoosküsimus võimaldab 
õpetajal kiirelt informatsiooni saada – see ei ole klassiarutelu 
algatav küsimus. Samuti annab selline küsimus kohe ülevaate 
kogu klassist, erinevalt üksikute õpilaste käest küsimisest.

Õpetajal on võimalik kiirelt mõista, et teemaga võib edasi 
liikuda, kui terve klass on valinud õige selgituse mõistele „fotosün-
tees“. Mida saaks aga klassilt küsida võõrkeeleõpetaja, kelle 
õpilastel on raskusi loetud tekstist arusaamisega? Kuidas ta saab 
teha kindlaks, kas ta peaks tähelepanu pöörama pigem tekstis 
esinevale sõnavarale või on pool rühma segaduses seetõttu, et 
tekstis kasutatakse tingivat kõneviisi?

Täpsemaks diagnoosimiseks tulevad appi digitaalsed hin-
damisvahendid, mis püüavad õpetajate küsimustele vastata. 
Praeguseks on võõrkeeleõpetajal võimalik EISis kasutada gram-
matikateemasid käsitlevaid teste, kuigi kindlasti oleks tulevikus 
tarvis ka muudele osaoskustele pühendatud diagnostilisi teste. 

Vajalik on rõhutada, et diagnostilised testid on eelkõige õpetaja 
töövahend, mille abil õpetaja teeb õppetöösse puutuvaid otsuseid. 
Need ei ole mõeldud klassikaliseks õpilaste teadmiste kontrol-
liks ja kindlasti mitte hinde panekuks. Seda peaks ka õpilastele 
selgitama, et vältida sooritusärevust. Mõõdetavad õpitulemused 
on spetsiifilised ja seetõttu peaks õpetaja testide ja nende eris-
tuskirjadega enne kasutamist tutvuma. Õpetaja saab EISis valida, 
milliseid teste millisele õpilasele suunata; kogu rühm või klass 
ei pea sooritama sama testi. Ehk siis õpetaja on „diagnostik“, 
kes otsustab, milline hindamisvahend õpilasele sobib ning teeb 
õppetöös muudatusi vahendi tagasiside ja omaenda hinnangute 
ning õpetajakogemuse põhjal. Kuigi kõige olulisem on see, mida 
õpetaja testi tulemustest järeldab, sisaldavad testid ka tagasisidet 
õpilastele – neid võiks suunata ja ergutada tagasisidele tähele-
panu pöörama ning sellest õppima.

Õppeprotsessis saab grammatika diagnostilisi teste kasutada 
indikaatorina, kas käsitletud teemad on omandatud või milliseid 
teadmistes esinevaid lünki peaks täitma. Väga kasulikud on need 
ka õpetajale, kes alustab uue keelerühmaga või kellel on rühmas 
uusi õpilasi. Teatavasti võivad õpilaste teadmised rühmas erineda 
väga olulisel määral vastavalt sellele, kui palju nad on võõrkeelega 
kokku puutunud ning mis on nende emakeel või kui kiirelt nad 
üldse keeleteadmisi omandavad. Seega võib mõni õpilane olla 
teatud teemadel maha jäänud või teistest hoopis ette liikunud, 
ilma et õpetaja seda tähele oleks pannud.

Arendustöö tulemused
Neljas võõrkeeles (eesti keel teise keelena, vene, inglise ja saksa 
keel) on valminud testid, mis näitavad, kas õpilased on erinevates 
grammatikateemades jõudnud A2.1, A2.2 või B1 tasemele. 2018. 
aastal lisandus arendustöösse ka prantsuse keel, mille valminud 
testide tasemed on A2.1 ja A2.2. 

Kompleksne grammatikaoskus on jaotatud erinevate testide 
vahel väikesteks koostisosadeks, võttes eeskujuks psühholoog 
Anders Ericssoni teooriatel põhineva ja Daisy Christodoulou 
(2017) populariseeritud teadliku harjutamise (deliberate prac-
tice) mudeli. Grammatikateemades on testikoostajad leidnud 
väiksemad koostisosad, mille kohta saab koostada diagnostilisi 
ülesandeid, neid omaette hinnata ning õppimist toetavat tagasi-
sidet anda. Cristodoulou on selgitanud oma mudelit kirjandikirju-
tamise kui keeruka oskuse näitega: kirjandite korduv kirjutamine 
võib õpilase küll enesekindlamaks kirjandikirjutajaks muuta, kuid 
kokkuvõttev hinne ei näita tegelikult ei õpilasele ega õpetajale, 
millised on õpilase kirjutamisoskuse nõrgad küljed ning kuidas 
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suunata õppeprotsessi probleemkohtade ületamiseks. Diagnos-
tilised grammatikatestid püüavad leida vastavalt väiksemate 
grammatikakomponentide kitsaskohti.

2018. aastal toimus arendustöö, mille käigus täpsustus võõr-
keelte diagnostiliste testide mudel, mille põhjal koostati A2.1 ja 
A2.2 taseme testid. Arvestades, et korraga olid töös erinevate 
keelte testid, siis protsessi lihtsustamiseks on kõik võõrkeele-
testid loodud ühesuguse struktuuriga – iga test koosneb viiest 
grammatikateemast, mis vastavad ainekavas sätestatud gram-
matikapädevustele. Igale teemale koostasid võõrkeeleõpetajatest 
ülesandekoostajad neli ülesannet (ehk kokku 20 ülesannet testi 
kohta), seejuures koosneb iga ülesanne omakorda viiest küsimu-
sest (küsimus võib olla valikvastustega, avatud lünk, pangaga lünk 
vms). Iga küsimus annab õige vastuse korral ühe punkti. Seega 
on testi kogumaht 100 hindepunkti. 

Õpilane lahendab sama testi jooksul vaid kümme ülesannet (50 
üksikküsimust) ning võib maksimaalselt teenida 50 punkti. Punk-
tide arvu õpilasele ei kuvata, ta näeb ainult sõnalist tagasisidet, 
mille arvuti genereerib eelnevalt süsteemi sisestatud põhimõtete 

alusel. Samamoodi antakse õpetajale sõnaline tagasiside. Isegi 
koos õigete-valede vastuste ülevaatamise ja rahulikult tagasisi-
desse süüvimisega saab iga õpilane testi lahendatud vähema 
ajaga kui üks koolitund.

Iga teema neli ülesannet jaotuvad üheks lähteülesandeks 
(mida lahendavad kõik testi tegevad õpilased) ning kolmeks 
jätkuülesandeks. Seda, millise kolmest jätkuülesandest õpilane 
lahendama peab, otsustatakse vastavalt hindamismaatriksile.

Lähteülesanded on kõik keskmise tasemega ja jaotuvad kolme 
erineva raskustaseme vahel. See tähendab, et õpilasele, kes lahen-
das keskmise tasemega lähteülesande suurepäraselt (sooritus-
protsent üle 80), esitatakse ülesanne, mis kontrollib tema vastava 
teema teadmisi kõrgemal tasemel. Õpilane, kellele lähteülesanne 
üle jõu käis (sooritusprotsent alla 60), saab lahendada lihtsama 
ülesande, mis selgitab välja, kas tal on paigas vähemalt teema 
alustalad. See, kes lahendas lähteülesande tulemusega 60–79%, 
saab jätkuülesande, mis on lähteülesandega samal tasemel, kuid 
mõõdab mõnd teist alakonstrukti (joonis 1).

Joonis 1. Diagnostiliste võõrkeeletestide jätkuülesannete ja tagasiside esitamise mudel 

Diagnostiline hindamine erineb tunduvalt hindamisinstrumenti-
dest, mis annavad numbrilise (hinne, punktid, protsent) tagasiside 
või näitavad, kus laps mingisugusel skaalal asub. Traditsioonilise 
hindamise puhul võivad erinevad õpilased saada ühesuguse tule-
muse (nt sama hinde) väga erinevatel põhjustel. Diagnostilise 
hindamise eripära on see, et nii õpetaja kui õpilane saavad lisaks 
tulemusele ka tagasisidet, mis selgitab, miks tulemus selline tuli. 
Seda, kas lähte- ja jätkuülesande lahendamine õnnestus, otsustab 
teemale antav tagasiside, üks variant kaheksast. Tagasisidet 

antakse nii õpetajale kui õpilasele, seega koostajad kirjutasid ühe 
teema kohta 16 erinevat tagasisidevarianti, ja kuna grammatika-
teemasid on igas testis viis, siis iga testi jaoks valmistati ette 80 
tagasisidevarianti.

Mudeli rakendamise tulemusena on õpilastele esitatavad tes-
tid erinevad (iga testi ülesannetest vaid pool ehk lähteülesanded 
on kõigile ühised), kuid ülesannete ja küsimuste hulk on kõigil 
lahendajatel võrdne. 
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Lähte- ja jätkuülesande B summa <60%
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Sellele mudelile koostatud testide eeltöö hõlmas testikonst-
ruktide leidmist ning struktuuri paigutamist. Koostajad pidid 
otsustama, millist lingvistilist omadust struktuuri panna, et sel-
lele oleks esiteks võimalik üldse ülesandeid koostada ja teiseks 
võimalik tagasisidet anda. Mitte iga konstrukt ei sobi mõlemaks 
eesmärgiks. Vahel võib olla võimalik küll kindlaks teha, kus õpilane 
vea teeb, aga pole võimalik anda abistavat ja mõtestatud tagasi-
sidet. Struktuuri koostamisele järgnes ülesannete ja tagasisidede 
koostamine, ülevaatamine ning parandamine.

Kokkuvõte
Diagnostiline hindamine on muutumas järjest olulisemaks kujun-
dava hindamise meetodiks nii Eestis kui mujal maailmas, kuna 
nii haridusvaldkonna kujundajad, õpetajad kui lapsevanemad 
soovivad igale õpilasele individuaalset lähenemist. Diagnostiline 
test on hindamisinstrument, mis annab üksikasjaliku, toetava ning 
kohe õppetöös kasutatava tagasiside ning aitab kaasa iga lapse 
potentsiaali avamisele. 

Kirjandus
Christodoulou, D. (2017). Making good progress?: The Future of Assessment for Learning. Oxford: Oxford University Press. 

Lausing, A. (2019) Võõrkeelte diagnostilise e-hindamise arenguvõimalused. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool. https://www.etera.ee/s/
pUA4cRe48W.
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Digipädevuse tasemetöö arendus ja tulemused
Katariina Vainonen, Sihtasutuse Innove peaspetsialist (e-hindamine)

Eneli Siirman, Sihtasutuse Innove analüütik

Digipädevus on üks 21. sajandi tähtsamaid oskusi, üks kaheksast 
üldpädevusest ning riiklikes õppekavades kõikide ainekavade 
osa. Inimesed puutuvad erinevate digivahenditega ja e-kesk-
kondadega igapäevaselt kokku nii töö, õppimise kui eraeluga 
seoses. Digilahendused aitavad kaasa pea iga tegevuse puhul 
ja on tõhusad ainult siis, kui oskame neid teadlikult kasutada 
ja saadud infot kriitiliselt hinnata. Äärmiselt oluline on kujun-
dada oskust tehnoloogiat õigesti kasutada juba lapsepõlves, 
sest see aitab kaasa õppimisele, maailmatunnetuse ja huvide 
kujunemisele. „Elukestva õppe strateegia 2020“ raames on Eestis 
pööratud palju tähelepanu digilahenduste juurutamisele õppetöös 
kõigil haridustasemetel ning toetatakse igati õpilaste digioskuste 
kujunemist. Selle eesmärgi toetamiseks loodi aastal 2016 Hari-
duse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) juhendamisel õppijate 
digipädevusemudel. Mudelis on digipädevuse viit alapädevust 
kirjeldatud kooliastmete ja osaoskuste järgi. Digipädevuse alapä-
devused on teabe haldamine, suhtlemine, sisuloome, turvalisus 
ja probleemilahendus (HITSA, 2016). Mudeli koostamise aluseks 
kasutati Euroopa komisjoni DigiComp raamistikku, mis kohandati 
Eesti kontekstiga (Ferrari, 2013). 

Oluline on saada ka riiklikult tagasisidet selle kohta, millised 
on õpilaste digipädevused ning vajadusel kavandada meetmeid 
digipädevuse arendamise toetamiseks. 2018. aastal korraldas 
SA Innove esimese katselise digipädevuse tasemetöö. Tase-
metöös kasutatud digipädevustestid (9. ja 12. klassile) töötati 
välja 2017. aastal Tartu ja Tallinna Ülikooli koostöös (Mäeots, 
2017). 2018/2019. õppeaastal arendas SA Innove digipädevuse 
tasemetööd, mille eesmärk on anda ülevaade Eesti õpilaste digi-
pädevuse tasemest nii õpilasele endale, õpetajale, koolile kui 
riigile. Mõlemal aastal on tasemetööd koostatud HITSA õppijate 
digipädevusemudeli alusel. 

Tasemetöö toimus eesti ja vene keeles ajavahemikus 1. aprill 
kuni 3. mai 2019. Tasemetööd lahendasid õpilased, kelle koolid 
olid sattunud valimisse ja ka need õpilased, kelle koolid soovisid 
vabatahtlikult osaleda tasemetöös. Vabatahtlikult lubati taseme-
töös osaleda 8.–12. klassi õpilastel. Tasemetöö koosnes kahest 
osast: esimeses osas oli internetiotsingu kasutamine õpilastele 
keelatud, teises osas aga lubatud/nõutud. Tasemetöö sooritami-
seks oli aega 90 minutit, lisaks said õpilased kahe osa vahepeal 
teha pausi, mille kestuse sai kool ise määrata. 

Tasemetöö valim koostati Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) 
andmete põhjal 2018/2019. õppeaasta 9. ning 12. klassi ja kut-
sekooli viimase kursuse õpilaste seast juhuvaliku meetodil ning 
klassipõhiselt (igast koolist üks paralleelklass või kursuse rühm, 
mille kõik õpilased sattusid valimisse). Sealjuures jälgiti ka koolide 
jaotumist piirkonna, koolitüübi ja õppekeele järgi (proportsio-
naalne kihtvalim). 9. klassi valimis oli 64 kooli 15 maakonnast. 12. 
klassi valimis oli 60 kooli (millest 21 kooli ka 9. klasside valimis) 
14 maakonnast. Kutsekoolide valimis oli 25 kooli 13 maakonnast.

Tasemetööd lahendas 906 õpilast 9. klassist; eestikeelset testi 

tegi 616 õpilast ja venekeelset 290 õpilast. 12. klassist lahendas 
tasemetööd 1106 õpilast ja kutsekooli 3. kursuselt 281 õpilast 
(kokku 1387), eestikeelset testi tegi 1078 õpilast ja venekeelset 
309.

Sisuliselt olid 9. ja 12. klassi testid ühesugused, kuid õpilastele 
antav tagasiside erines vastavalt vanuserühmale. Tagasisidet 
nii koolile kui õpilasele anti läbi Eksamite Infosüsteemi (EIS). 
Tagasiside lahenduse väljatöötamisel võeti aluseks valimisse 
kuulunud õpilaste tulemuste kvartiilid kummaski vanuserühmas 
eraldi (kutsekooli 3. kursuse õpilased arvestati lähtuvalt vanusest 
12. klassi õpilastega samasse rühma). Õpilasele anti sõnalist 
tagasisidet viie alapädevuse raames võrreldes eakaaslastega. 
Koolile kuvati EISis koolipõhine tagasiside. 

2019. aasta digipädevuse tasemetöös on kokku 59 ülesan-
net, mis jagunevad teadmisi ja nende rakendamist hindavateks, 
käitumist ja hoiakuid mõõtvateks ülesanneteks. Käitumis- ja 
hoiakuküsimused ei ole hinnatavad ja on loodud, et kaardistada 
Eesti õpilaste käitumist ja valmisolekut infotehnoloogia kasuta-
miseks. Kõik ülesanded koostati viie digipädevuse alapädevuse 
mõõtmiseks ning on seotud igapäevaeluga, õppimisprotsessiga ja 
erinevate tehnoloogiate kasutamisega. Näiteks teabe haldamise 
ülesannetes tuli õpilastel teha otsing internetist või hinnata juba 
leitud infot. Suhtlemise ülesanded olid seotud riigi pakutavate 
e-teenustega, suunatud reklaamiga ja kaaslastega koostöö tege-
misega. Tekstitöötlusega, 3D modelleerimisega, programmee-
rimisega ja erinevate failide salvestamisega seotud ülesanded 
olid sisuloome plokis. Turvalisuse ülesanded kontrollisid õpilaste 
baasteadmisi turvalistest paroolidest ja veebilehtedest, tervise 
kaitsmisest digitehnika kasutamise ajal ja digiseadmete füüsilise 
ohutuse tagamisest. Probleemilahenduse ülesanded olid rohkem 
tehnilise kallakuga. 

Tasemetöö tulemustest selgus, et keskmine tulemus kogu 
testi kohta oli 9. klassil 57%, gümnaasiumilõpetajatel 66% ja  
kutsekoolide õpilastel 56%. Kui võrrelda tulemusi alapädevuste 
kaupa kõigis kolmes grupis, tuleb välja, et 9. klassi õpilased on 
võrreldes teiste valdkondadega kõige tugevamad turvalisuse 
valdkonnas (tulemusprotsent 64). 12. klassis ja 3. kursusel olid 
turvalisuse valdkonnas samuti kõrged tulemused – vastavalt 
71% ja 62%. Gümnaasiumi lõpetajad lahendasid kõige pare-
mini suhtlemise alapädevuse ülesandeid (tulemusprotsent 73).  
9. klassi (60%) ja kutsekooli 3. kursuse (62%) õpilased said selle 
osaga mõnevõrra halvemini hakkama. Probleemilahenduse ala-
pädevuse ülesandeid lahendasid 9. klassi õpilased enam-vähem 
samal tasemel (63%) kui turvalisuse ülesandeid. Sama pilt on ka 
teiste gruppide tulemustes. Sisuloome alapädevuse ülesanded 
osutusid kõikide gruppide jaoks kõige keerulisemaks (tulemus-
protsent 9. klassis 45; 12. klassis 54 ja kutsekoolis 44). 9. klassis 
ja kutsekoolis oli tulemusprotsent teabe haldamise alapädevuses 
märgatavalt madalam kui gümnaasiumilõpetajatel.
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Joonis 1. Digipädevuse 2019. aasta tasemetöö keskmised tulemusprotsendid gruppide ja alapädevuste lõikes

Hoiakuid kaardistav osa digipädevustestist sisaldas ka küsi-
musteplokki, mille eesmärk oli välja selgitada, kas ja millistes 
igapäevaelu valdkondades eelistavad õpilased digilahenduste 
kasutamist muudele kanalitele või vahenditele. Joonistel 2 ja 3 
on toodud 9. ja 12. klassi õpilaste vastuste jaotused.

Analüüs näitas, et 12. ja 9. klassi õpilaste eelistused on mõne-
võrra erinevad. Mõlemas grupis on ülekaalus õpilaste arv, kes 
võrreldes muude allikatega (nt raamatud, ajakirjad) eelistavad 
otsida informatsiooni digiseadme abil (12. klassi õpilastest 84% 
ja 9. klassi õpilastest 83%). 
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(keskmine tase)

Lähte- ja jätkuülesande B summa >80%
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Lähte- ja jätkuülesande B summa <60%
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7% 

19% 

25% 

24% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A - Eelistan kasutada erinevaid teenuseid digikeskkonna
vahendusel (nt internetipank, portaal eesti.ee).
B - Eelistan kasutada erinevaid teenuseid muude
suhtluskanalite abil (nt kontoris, posti teel).

A - Eelistan otsida informatsiooni digiseadme abil.
B - Eelistan otsida informatsiooni muudest allikatest 
(nt raamatutest, ajakirjadest).

A - Eelistan teha koolitöid digiseadme abil.
B - Eelistan teha koolitöid paberil.

A - Eelistan igapäevaelus esinevate probleemide
lahendamiseks kasutada digiseadmeid.
B - Eelistan igapäevaelus esinevaid probleeme lahendada 
muul viisil või muude vahendite abil.

A - Eelistan anda allkirju digitaalselt.
B - Eelistan anda allkirju paberil.

A - Eelistan inimestele olulistel teemadel oma arvamust
avaldada mõne digikeskkonna vahendusel 
(nt sotsiaalmeedia, blogi, videoblogi).

B - Eelistan inimestele olulistel teemadel oma arvamust 
avaldada muul viisil.

A - Eelistan kaaslastega suhelda digiseadmete 
vahendusel.
B - Eelistan kaaslastega suhelda näost näkku.

Olen täiesti nõus väitega A Olen pigem nõus väitega A Nii ja naa Olen pigem nõus väitega B Olen täiesti nõus väitega B

Joonis 2. Digiseadmete või muude vahendite eelistamine erinevates eluvaldkondades, 12. klassi õpilased
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A - Eelistan otsida informatsiooni digiseadme abil.
B - Eelistan otsida informatsiooni muudest allikatest (nt
raamatutest, ajakirjadest).

A - Eelistan kasutada erinevaid teenuseid digikeskkonna
vahendusel (nt internetipank, portaal eesti.ee).
B - Eelistan kasutada erinevaid teenuseid muude
suhtluskanalite abil (nt kontoris, posti teel).

A - Eelistan teha koolitöid digiseadme abil.
B - Eelistan teha koolitöid paberil.

A - Eelistan igapäevaelus esinevate probleemide
lahendamiseks kasutada digiseadmeid.
B - Eelistan igapäevaelus esinevaid probleeme lahendada 
muul viisil või muude vahendite abil.

A - Eelistan inimestele olulistel teemadel oma arvamust
avaldada mõne digikeskkonna vahendusel 
(nt sotsiaalmeedia, blogi, videoblogi).

B - Eelistan inimestele olulistel teemadel oma arvamust 
avaldada muul viisil.

A - Eelistan kaaslastega suhelda digiseadmete 
vahendusel.
B - Eelistan kaaslastega suhelda näost näkku.

A - Eelistan anda allkirju digitaalselt.
B - Eelistan anda allkirju paberil.
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Loksa linn
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Elva vald
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Lääne-Harju vald

Rae vald
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Lääne-Nigula vald
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Raasiku vald
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Põltsamaa vald
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Vinni vald
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Narva-Jõesuu linnNarva linn

Joonis 3. Digiseadmete või muude vahendite eelistamine erinevates eluvaldkondades, 9. klassi õpilased

Samuti eelistavad õpilased digitaalseid suhtluskanaleid erine-
vate teenuste kasutamisel (nt pangateenused, riiklikud teenused). 
Küll aga torkab teenuste kasutamise puhul silma erinevus 9. ja 
12. klassi õpilaste vahel. Kui abiturientidest eelistab teenuste 
kasutamisel digikeskkonda 84%, siis põhikooli lõpuklassi õpi-
laste hulgas on see osakaal 66%. See on ootuspärane tulemus, 
kuivõrd võib oletada, et nooremad õpilased on erinevate teenuste 
kasutamisega senini mõnevõrra vähem kokku puutunud. Tõe-
näoliselt samal põhjusel on 9. klassi õpilaste seas enam neid, 
kes eelistavad anda allkirju pigem paberil kui digiallkirjastades. 
Kui abiturientide seas on digiallkirja ning paberallkirja eelistajaid 
enam-vähem samas suurusjärgus (vastavalt 32% ja 35%), siis 
põhikooli lõpuklassi õpilaste hulgas on paberallkirjade eelistajaid 
selgelt rohkem (57%; digiallkirjastamist eelistab 14%).

Koolitöid eelistab digiseadme abil teha 36% abiturientidest 
ning 35% põhikoolilõpetajatest, igapäevaelus esinevate problee-
mide lahendamiseks eelistab digiseadmeid kasutada vastavalt 
33% ja 27% õpilastest. Muude valdkondadega võrreldes oluliselt 
vähem eelistavad õpilased digivahendeid kasutada oma arvamuse 
avaldamiseks inimestele olulistel teemadel ning kaaslastega 
suhtlemisel. Kui 12. klassi õpilastest eelistab kaaslastega suhelda 
digiseadmete vahendusel 13% õpilastest ning 51% näost näkku, 
siis 9. klassi õpilaste puhul on osakaalud vastavalt 15% ja 46%.

Suur osa õpilastest jäi eelistuste küsimuses neutraalsele 
seisukohale, kaldumata ühele või teisele poole. Kindlasti ongi 
selline küsimusepüstitus mõnevõrra meelevaldne, kuivõrd ühe 
või teise kanali või vahendi eelistamine sõltub suuresti olukorrast, 
hetkevajadusest või võimalustest. Teatava ülevaatliku pildi õpi-
laste hoiakutest seoses digitehnoloogia kasutamisega vastused 
siiski annavad.

Kokkuvõte
Digipädevuse 2019. aasta tasemetöö, mille arendasid välja SA 
Innove uuringute ja arenduskeskuse e-hindamise spetsialistid 
koostöös koolitöötajate ja erialaekspertidega, toimus EISis aja-
vahemikus 1. aprill kuni 3. mai. Tasemetöö valimis olid 9. ja 12. 
klassi üldhariduskoolide õpilased ning kutsekoolide 3. kursuse 
õppurid. Lisaks valimis olevatele õpilastele said tasemetööd 
lahendada ka vabatahtlikud sooritajad. Valimi põhjal lahendas 
testi 906 õpilast 9. klassist (osalusprotsent 84), 1106 õpilast  
12. klassist (osalusprotsent 77) ja 281 kutsekooli õpilast (osalus- 
protsent 39). Vabatahtlikus testimises osales 3898 õpilast ja 
digipädevuse tasemetööd tegid 2019. aastal kokku 6191 õpilast. 

Test, mida lahendati tasemetööna, koostati HITSA õppijate 
digipädevuse mudeli alusel. Kokku oli testis 59 ülesannet, mis 
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jagunesid teadmisi hindavateks ülesanneteks ning hoiakute ja 
käitumisküsimusteks. 

Sisuliselt olid 9. ja 12. klassi testid ühesugused, kuid õpilas-
tele antav tagasiside erines vastavalt vanuserühmale. Pärast 
testi lahendamist sai iga õpilane sõnalise tagasiside EISi viie 
alapädevuse lõikes võrreldes oma eakaaslastega. Kool sai läbi 
EISi samuti tagasisidet enda õpilaste kohta. 

Kogu testi keskmine tulemusprotsent, mis näitas punktide 
osakaalu, mida õpilased on testis saavutanud, oli 9. klassis 57%; 
12. klassis 66% ja kutsekooli 3. kursusel 56%. Kõige paremad 
tulemused olid 9. klassi õpilastel turvalisuse valdkonnas, veidi 
halvemad probleemilahenduses ja suhtlemises. Kõige keeruli-
semaks valdkonnaks osutus kõikide gruppide jaoks sisuloome 
alapädevus. 12. klassi õpilased lahendasid kõige paremini suhtle-

mise alapädevuse ülesandeid. Kutsekoolis olid kõige tugevamad 
valdkonnad turvalisus ja suhtlemine. 

Digipädevustesti hoiakuid kaardistavast osast selgus muuhul-
gas, et õpilased eelistavad võrreldes muude vahendite või kanali-
tega digiseadmete kasutamist eeskätt informatsiooni otsimiseks 
ning erinevate teenuste kasutamiseks (nt pangateenused, riiklikud 
teenused). Üsna väike osa õpilastest eelistab enda sõnul kasutada 
digitaalseid suhtluskanaleid kaaslastega suhtlemiseks või oma 
arvamuse avaldamiseks inimestele olulistel teemadel. Ligikaudu 
pooled õpilased eelistavad otsesuhtlust ning umbes kolmandikul 
puudub kindel eelistus.

Digipädevuse tasemetöö arendamine on toimunud SA Innove 
elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse „Kaasaegse ja uuen-
dusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.
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Uued hindamisvahendid loodusainetes

Loodusvaldkonna e-hindamissüsteemi arendusprotsessist
Elle Reisenbuk, Sihtasutuse Innove testide keskuse ekspert (loodusvaldkond)

Sihtasutus Innove on loodusvaldkonna uusi e-hindamise vahen-
deid arendanud alates 2015. aastast. Arendustöö on toimunud 
tihedas koostöös Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ning Haridus- ja 
Teadusministeeriumiga digipöörde programmi Euroopa Sotsiaal-
fondi tegevuse „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine 
ja kasutuselevõtt“ raames.

Loodusvaldkonna e-hindamissüsteemi arendamise eesmärk 
on luua testid, mille alusel saab võrrelda õpilase tulemusi koo-
liastmeti. Võrdlus toetab õppimist ja kujundavat hindamist ning 
annab senisest enam tagasisidet nii õpilasele, lapsevanemale, 
koolile kui hariduspoliitika kujundajatele. Põhjalikuma tagasiside 
kaudu on võimalik suunata õppimis- ja õpetamisprotsessi koolis.

I ja II kooliaste
Põhikooli I ja II kooliastmes on uut e-hindamissüsteemi arenda-
tud professor Margus Pedaste juhtimisel 2015. aastast alates. 
Arendustöö tulem oli 2018. aasta sügisel uutel alustel korraldatud 
loodusõpetuse riiklik e-tasemetöö 4. ja 7. klassis. Protsessi käigus 
korraldati kaks eel- ja kaks põhikatsetust. Arendustöösse oli kaa-
satud suur hulk õpilasi ja õpetajaid üle Eesti. Ülesandeid koostas 
I kooliastmes kuus ja II neli õpetajat. Eel- ja põhikatsetustes ning 
tasemetöös osales kokku 10 949 õpilast I kooliastmes ja 10 810 
õpilast II kooliastmes. Avatud vastustega küsimusi hindas kokku 
92 õpetajat, lisaks need õpetajad, kes hindasid koolides vaba-
tahtlikult tasemetööd sooritanud õpilaste vastuseid. Valminud 
tasemetöid saavad koolid soovi korral kasutada 2019. ja 2020. 
aasta sügisel. Võib öelda, et tasemetöö on koolide hulgas väga 
populaarne. 2019. aasta sügisel toimunud 7. klassi tasemetööle, 

mis on koolidele vabatahtlik ja mille avatud vastustega küsimusi 
koolid ise hindasid, registreerus veidi üle 9000 õpilase. 4. klassi 
tasemetööle registreerus aga isegi üle 10 100 õpilase. See on 
seni kõigi aegade suurim testi sooritavate õpilaste arv SA Innove 
testide ajaloos. Tasemetöö tulemuste analüüsist  saadud andmeid 
kasutatakse 2021. aasta tasemetöö väljatöötamisel.

III kooliaste ja gümnaasium
Põhikooli III kooliastmes ja gümnaasiumis on arendustöö toimu-
nud professor Miia Rannikmäe juhtimisel aastast 2017 ja see on 
jätk I–II kooliastmes tehtule. Kuna nimetatud kooliastmetes on 
tegemist juba nelja loodusainega, siis on Tartu Ülikooli töögruppi 
kaasatud bioloogia-, geograafia-, keemia- ja füüsikaekspert, kelle 
tööd koordineerivad TÜ teadurid Katrin Vaino ja Regina Soobard. 
Ka III kooliastmes (9. klassis) on korraldatud kaks eel- ja kaks 
põhikatsetust, kus osales kokku 4137 õpilast. Loodud hindamis-
vahend on küll valmis minema riiklikku välishindamissüsteemi, 
kuid samas arendatakse ja täiustatakse seda jätkuvalt edasi. 
Gümnaasiumiastmes on seni toimunud kaks eel- ja üks põhi-
katsetus, milles osales kokku 1918 õpilast. Ees seisab viimane 
põhikatsetus II poolaasta algul. Ülesannete koostamisel osales 
mõlemas kooliastmes neli õpetajat, avatud vastusega küsimusi 
on seni hinnanud kokku 56 õpetajat. Vastuseid hinnanud õpetajad 
said anda tagasisidet nii ülesannete kui ka hindamisjuhiste kohta.

SA Innove on tänulik kõigile koostööpartneritele ning õpetaja-
tele ja õpilastele, kes on andnud suure panuse loodusvaldkonna 
uute hindamisvahendite väljatöötamisse. 

Peamised uuendused loodusvaldkonna e-hindamisel
Margus Pedaste, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia professor

Loodusvaldkonna uutes tasemetöödes võib varasemate töö-
dega võrreldes välja tuua viis uuendust, mis väärivad eraldi 
tähelepanu ja arvestamist ka õpetajate igapäevatöös: punktide 
asemel taseme kirjeldamine, tasemetest lähtuv senisest põhja-
likum tagasiside ja soovituste andmine, uurimuslike ülesannete 
lahendamine, otsusetegemise ülesannete lahendamine, interneti 
kasutamise lubamine.

Tasemepõhine hindamine
Kõige olulisem neist on tasemete kirjeldamine. Kui enamasti 
oleme harjunud, et tasemetöödel või eksamitel antakse punkte ja 
need tõlgitakse ümber hindeks, siis PISA testidest on meile tase-

mepõhine lähenemine juba mõnevõrra tuttavam. PISA testides on 
eristatud kuus taset (viimastes testides on madalaim jagatud veel 
kaheks alatasemeks) ja nii on kirjeldatud, et näiteks kõrgeimal 
tasemel oskavad õpilased loodusteadustes seostada füüsika-, 
keemia-, bioloogia-, geograafia- ja astronoomiaalaseid mõisteid ja 
teooriaid ning kasutada sisu-, protseduurilisi ja epistemoloogilisi 
teadmisi selleks, et püstitada hüpoteese loodusteaduslike näh-
tuste, sündmuste ja protsesside uurimiseks või tulemuste ennus-
tamiseks. Samuti on nad võimelised andmete ja tõendusmaterjali 
tõlgendamisel eristama asjakohaseid ebaolulistest andmetest, 
rakendama teadmisi õppekavavälises kontekstis või eristama 
teaduslikel tõenditel ja teooriatel põhinevaid ja mittepõhinevaid 
argumente ning võrdlema keerukate katsete ja simulatsioonide 
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kulgu ning põhjendades oma valikuid otsuste tegemisel. Tase-
mete kirjeldamise väärtus seisneb selles, et õpilane ja õpetaja 
saavad täpsemalt aru, millised teadmised ja oskused on kellelgi 
olemas ja millised vajavad veel arendamist. Loodusvaldkonna 
tasemetöödes on aga eriline see, et ei kirjeldata PISA testile 
iseloomulikult üldist taset loodusteadustes, vaid on eristatud neli 
loodusteaduste õpitulemusi iseloomustavat tunnust ja kõigi puhul 
kirjeldatakse mitut taset. Tasemetöödega hinnatavad tunnused on 
loodusteadustes teadmised, analüüsi-, kavandamis- ja tõlgenda-
misoskused. Samas viimased kolm neist on ilmselt ülekantavad 
teistesse eluvaldkondadesse. Nii võib öelda, et loodusteaduste 
õppimise ja seega ka tasemetööde eesmärk on arendada ning 
hinnata üldisemaid oskusi.

Loodusteaduslike teadmiste, analüüsi-, kavandamis- ja tõl-
gendamisoskuste hindamisel eristatakse põhikooli I astme tase-
metöödes kolme taset (II astmel veel neljandat ning III astmel ja 
gümnaasiumis ka viiendat taset): alg-, kesk- ja kõrgtase. Kõigile on 
iseloomulikud teatud küsimused, mida töös kasutatakse. Lisaks 
võib tinglikult eristada nulltaset, millele ei vasta ükski ülesanne 
ja mis tähendab seda, et õpilane ei suuda vastata ka algtaseme 
küsimustele. Loodusvaldkonna õpitulemuste hindamise kont-
septsioonis ja veebis kõigile kättesaadavalt  on kõigi hinnatavate 
tunnuste iga tase kirjeldatud. Nii oskavad näiteks algtaseme 
teadmistega õpilased vastata loodusvaldkonna põhiteadmisi 
hindavatele küsimustele, kui vastamiseks tuleb leida õige valik 
või kirjutada lühivastus, aga kesktaseme puhul osatakse vastata 
ka pikemate avatud vastustega. Neist kahest näitest ilmneb, et 
küsimuste keerukus sõltub sageli ka nende vormist. Sellest ole-
neb, kui palju tuleb õpilasel ise teada, mõelda või osata. Näiteks 
analüüsioskuse puhul tuleb alg- ja kesktasemel osata üksnes ana-
lüüsida tekste, pilte ja jooniseid või moodustada uuringutulemusi 
analüüsides lihtsaid lauseid, kuid kõrgtasemel tuleb juba osata 
ise ka jooniseid koostada ning sõnastada analüüsile tuginevalt 
mitmetahulisi probleeme. Tasemete kirjeldused on koostatud 
küsimuste sisu analüüsi põhjal. Esmalt leiti, kui keerukaks üks 
või teine küsimus õpilastele osutus ja seejärel püüti leida, mis on 
ühist näiteks ühe tunnuse algtasemele paigutunud küsimustel ja 
mis eristab neid kesktasemele paigutunud küsimustest. 

Tagasiside ja soovituste andmine
Selline tasemete täpne kirjeldamine kõigi nelja hinnatava tunnuse 
osas annab nii õpilasele endale kui ka õpetajatele PISA testidega 
võrreldes palju täpsema kirjelduse olemasolevast tasemest. PISA 
testidega võrreldes on veel oluline rõhutada, et tasemetööd on 
koostatud just õpilase ja klassi tasandil tagasiside andmiseks. 
Nii on oluline, et tasemetööde tegemiseks kasutatav Eksamite 
Infosüsteem võimaldab igal õpilasel saada personaalse ja igal 
õpetajal ka klassi taseme mitmekesisust kirjeldava tagasiside-
lehe. Seega saab õpetaja teada, kuivõrd mitmekesine on klassi 
tase ühe või teise tunnuse lõikes. Vastavalt sellele saab kavan-
dada õppeülesandeid – kui taseme varieeruvus on suur, siis saab 
rakendada kõrgema tasemega õpilasi teiste õpetamiseks, ja kui 
tase on ühtlane, siis võib pigem teha kogu klassiga sarnaseid üles-
andeid. Eriti oluline on aga see, et õpilase personaalsel tagasiside-
lehel on lisaks taseme kirjeldusele soovitused edasiõppimiseks. 
Need on moodustatud saavutatud tasemest ühe võrra kõrgema 
taseme kirjelduse põhjal. Näiteks kui õpilane on kesktasemel, 

siis soovitatakse tal seada eesmärgiks selliste õppetegevustega 
tegelemine, mis arendavad eelkõige kõrgtasemel kirjeldatud tead-
misi ja oskusi. Seega võib tasemeid kirjeldav tasemetöö olla 
punkte andvast tasemetööst palju parem alus edasiste õpingute 
kavandamiseks. Mõtteviisi üldistades soovitame ka igapäevases 
õppetöös (ja mitte ainult loodusainetes) rohkem mõelda õpilaste 
taseme kirjeldamisele erinevate hinnatavate tunnuste lõikes ning 
liikuda seeläbi kujundava ja õppimist toetava hindamise suunas.

Uurimuslikud ülesanded
Kolmas oluline uuendus loodusainete tasemetööde kirjeldamisel 
on uurimuslikud ülesanded. Need on ülesanded, mis on koos-
tatud Pedaste jt (2015) uurimusliku õppe mudeli järgi. Viimane 
on leidnud laia rakendamist loodusteaduste õpingute kujunda-
misel üle maailma ja väärib rohkem tähelepanu ka Eestis. Selle 
mudeli järgi algab uurimuslik protsess suunaseadmisest, mis 
tasemetöödes väljendub õpilastele ühe situatsioonikirjelduse 
esitamises, mille põhjal sõnastatakse probleem, mida uurimus-
likul viisil lahendatakse. Uurimusliku protsessi teine etapp on 
probleemide avamine ja hüpoteeside sõnastamine, mis võib piir-
duda lihtsamal juhul ka uurimisküsimuste moodustamisega. Nii 
uurimisküsimused kui ka neile vastuseks sobivad hüpoteesid on 
lähtuvalt uurimisprobleemist suhteliselt konkreetselt sõnastatud. 
Kolmas etapp on uurimine, mis tähendab küsimustest lähtuvat 
lihtsamat katsetamist või konkreetse hüpoteesi kontrollimiseks 
täpselt kavandatud süsteemset eksperimenteerimist. Mõlemal 
juhul kogutakse andmeid, mida analüüsitakse ja tõlgendatakse. 
Uurimise etapi tulemuste põhjal tehakse järeldamise etapis 
uuringust kokkuvõte. Kõigi nimetatud nelja etapi tulemuslikkus 
ja uurimuslike oskuste omandamise määr oleneb veel arutelu 
etapist, mis võib toimuda nii iga etapiga seonduvalt eraldi kui ka 
kogu uurimusliku protsessi kohta.

Tasemetöös ei pruugi alati olla ühe situatsiooniga seonduvalt 
kasutusel kõiki uurimusliku protsessi etappe käsitlevaid küsimusi. 
Tasemetöö küsimuste valik on piiratud, sest ka selle sooritami-
seks planeeritud aeg on piiratud. Nii on otsitud sellist küsimuste 
komplekti, kus oleks võimalikult optimaalsel hulgal esindatud 
erinevaid oskusi hindavad küsimused kõigil erinevatel tasemetel 
– et midagi ei oleks liiga vähe ega palju. Samas – uurimuslike 
oskuste kui loodusvaldkonna õppeainete ühe põhieesmärgi saa-
vutamiseks soovitame lisaks osaoskuste (nt uurimisküsimuste 
sõnastamise või joonise koostamise oskus) arendamisele aeg-
ajalt lahendada ka terviklikke uurimuslikke ülesandeid ja kindlasti 
arutada töö läbi, et õpilased saaksid aru, miks on ühel või teisel 
viisil tegutsemine õigem.

Otsusetegemise ülesanded
Lisaks uurimuslikele ülesannetele on tasemetöödes veel 
otsusetegemise ülesanded. Nendes tuleb õpilastel lahendada 
sotsiaalse kandepinnaga loodusteaduslikke probleeme. Otsu-
setegemise ülesannete koostamisel ja hindamisel on aluseks 
võetud Rannikmäe, Laiuse ja Holbrooki (2010) sotsiaalteadusliku 
otsuse tegemise mudel. Selle järgi koostatud ülesanded saavad 
samuti alguse situatsioonikirjeldusest ning ka nende puhul tuleb 
esmalt märgata situatsioonis sisalduvat probleemi ja seejärel 
sõnastada juba konkreetsemaid uurimisküsimusi. Edasi tuleb 
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aga erinevalt uurimuslike ülesannete uurimisprotsessist asuda 
ülesannetes teemakohaseid allikaid läbi töötama. Nii saadakse 
uusi teadmisi, mille põhjal töötatakse välja erinevaid probleemi 
lahendusvariante. Järgneb variantide kaalumine ja siinkohal on 
mudeli ehk üks olulisemaid sõnumeid – hea otsus on see, mis 
tehakse erinevaid aspekte kaaludes. Soovitame läbi mõelda loo-
dusteadusliku konteksti kõrval näiteks ka eetilised, majanduslikud 
ja personaalsed aspektid. Tasemetöös hinnataksegi seda, kas 
otsus on tehtud ja põhjendatud vaid ühest või mitmest erinevast 
aspektist lähtuvalt. Väga oluline on seejuures õpilasele mitte ette 
öelda, et tuleb tuua välja mitu aspekti, sest sel juhul ei hinnataks 
enam otsusetegemise oskust, vaid lihtsalt teadmisi. Samamoodi 
võiks harjutada otsuste tegemist koolitundides ning mitte ainult 
loodusainetes.

Interneti kasutamine
Viimane märkimisväärne uuendus loodusvaldkonna tasemetöö-
des on interneti kasutamise lubamine. Otseselt on vaja internetti 
kasutada näiteks veebipõhiste mudelitega uurimusliku ülesande 
uurimisetapis andmeid kogudes või ülesandes, kus tuleb leida ja 
hinnata internetiallikaid mingile küsimusele vastuse saamiseks. 
Samas ei ole interneti kasutamine piiratud ka teistele küsimustele 
vastamisel. Selline lähenemine on põhimõtteline muudatus, mis 
toob selgelt välja, et faktide teadmise asemel on olulisem üldine 

oskus faktidega midagi peale hakata, neid hinnata või ise uurin-
gute abil uusi fakte luua. See on eriti oluline olukorras, kus maail-
mas olemasoleva info hulk kasvab tohutu kiirusega ja praegustel 
õpilastel paarikümne aasta pärast ametis vajaolevaid teadmisi ei 
ole suure tõenäosusega täna inimkonnal veel olemaski. Muidugi 
eeldab ka selline lähenemine mõtteviisi ja hoiakute muutmist. 
Väga lihtne on hinnata faktiteadmisi, palju keerukam üldisi oskusi. 
Sellest hoolimata näeme, et tulevikus muutuvad need üha oluli-
semaks ja nii tuleb ka tasemetööde ning igapäevase koolitööga 
suunata rohkem tähelepanu just üldistele oskustele ja võimalusele 
vajadusel internetist asju järele vaadata (ja leitud infot kriitiliselt 
hinnata). Seejuures on muidugi oluline, et õpilastel kujuneks ka 
alusteadmiste süsteem, aga ühe väga piiratud aja vältel toimuva 
tasemetööga ei ole võimalik teadmisi kuigi täpselt hinnata. Nii 
on küll loodusvaldkonna tasemetöös hinnatud ka lahendatavate 
ülesannetega seonduvaid teadmisi, kuid laiemalt jääb teadmiste 
hindamine ikkagi õpetajate igapäevaülesandeks.

Seega kokkuvõttes suunavad loodusvaldkonna tasemetööd 
mõtlema tasemepõhiselt ja õppimist toetavalt, andma õpilastele 
rohkem tagasisidet ja soovitusi edasiseks õppimiseks, lahen-
dama uurimuslikke ja otsusetegemise ülesandeid ning lubama 
interneti kasutamist õppimisel ja hinnatavate tööde tegemisel, 
et rõhuasetus saaks liikuda lihtsasti hinnatavatelt teadmistelt 
keerukamatele, kuid tulevikus olulisematele üldistele oskustele.
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Edasiarendused e-hindamisel loodusvaldkonna III kooliastmes ja gümnaasiumis
Miia Rannikmäe, Tartu ülikooli ökoloogia- ja maateaduste instituudi loodusteadusliku hariduse professor

Põhikooli III kooliastme ja gümnaasiumi loodusvaldkonna e-hin-
damise kontseptsioon tugineb põhikooli I  ja II astme loodusvald-
konna e-hindamise kontseptsioonile (Pedaste jt., 2017). Viimast 
on edasi arendatud tuginedes valdkonna teaduskirjandusele ja 
rahvusvahelistele trendidele (Rannikmäe jt., 2017). Liikudes II koo-
liastmest kolmandasse suureneb märkimisväärselt loodusainete 
tundide arv ja spetsiifilisus, mis kajastub nii ülesannete arvu kui 
ka ainealase sisu osa suurenemises. Üksühene I ja II kooliastme 
mudeli järgimine ei ole võimalik ja arendustegevuses on loodud 
sillad erinevate komponentide võrdlemiseks. 

Vajadus rõhuasetusi muuta 
Oskus ja soov leida vastuseid keerulistele probleemidele toetab 
nii kodanikuna ühiskonnas osalemist kui ka edukust tööturul 
(OECD, 2014). Selleks on vajalik omandada 21. sajandi oskusi 
(vt Binkley jt, 2011): 1) õpioskusi (sh metakognitiivsed ehk oma 
õppimise ja mõtlemise juhtimise oskused); 2) innovatsiooni loo-
mise oskusi (sh kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, 

otsuste tegemine ja loovus); 3) suhtlemise ja koostöö oskusi; 
4) igapäevaelu ja karjääri toetamiseks vajalikke oskusi; 5) infor-
matsiooni loomise, töötlemise ja kasutamisega ning meedia ja 
tehnoloogiaga seotud oskusi. Euroopa Liidu teadusprojektidega 
seoses rõhutatakse vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni osa 
ühiskonnas (Burget, Bardone, & Pedaste, 2017). Loodusvaldkonna 
õpitulemuste hindamisel ei hinnata küll eraldi kõiki nimetatud 
oskusi, kuid samas on need vajalikud loodusvaldkonnas seatud 
õpitulemuste saavutamiseks.

Teaduslikud raamideed
III kooliastmes ja gümnaasiumis on oluline rõhutada eespool 
nimetatud 21. sajandi oskuste kõrval nendega seotult teadus-
like raamideede omandamise olulisust ning seda ka e-testides 
hinnata (Krjacik & Delen, 2017). Loodusteaduslikud raamideed 
moodustavad loodusteaduslike teadmiste vundamendi; enamik 
neist on interdistsiplinaarsed, st samaaegselt olulised erinevates 
loodusteaduslikes õppeainetes. Loodusvaldkonna e-hindamise 
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kontseptsioonis on ülesannete kontekstid vahetult seotud raam- 
ideedega. Olulisemad ainekavade raamideed on valitud tuginedes 
ekspertide (teadlased, õpetajad, STEM valdkonna tööandjad) 
arvamustele. Testimisel on loodusteaduslikel teadmistel kandev 
roll, kuid nende isoleerimine väärtushinnangutest ja sotsiaalses 
elus vajalikest oskustest tekitab vastuolu teaduse olemuse ja 
innovatsiooni mõistmisel. 

Karjääriteadlikkus
Vaid siis saame rääkida loodusteadusliku kirjaoskuse prog-
ressiivse visiooni järgi hindamisest, kui testitud teadmised ja 
oskused saab seostada iga õpilase tasemel väärtushinnangute, 
hoiakute ning karjääriteadlikkuse komponentidega, sest väärtus-
hinnanguid ja karjääriteadlikkust ei saa hinnata samas skaalas 
kui loodusteaduslikke teadmisi ja oskusi. Karjääriteadlikkuse all 
mõeldakse õpilaste oskust seostada loodusteaduslikke teadmisi 
ja oskusi erinevate loodusteadustega seotud elukutsetega, mis 
on kooskõlas paradigmaga, et loodusteadused on vajalikud kogu 
eluks, mitte ainult kitsa valdkonna teadlase tööks. Loodustea-
duslike teadmiste ja otsuste tegemisega seotud dimensiooni 
on täiendatud sotsiaalse kandepinnaga teaduslike probleemide 
lahendamisega seotud aspektidega, rõhutades argumenteerimis- 
ja põhjendamisoskusi.

Teaduse olemus
Uurimuslike oskuste dimensiooni lisandub IV kooliastmes aru-
saam teaduse olemusest (sh mitteteaduse eristamine) ning 
teaduse ja kooli loodusteaduste erinevuse mõistmine. Loodus-
teaduslike teadmiste ja oskuste hindamisel eristatakse III koo-
liastmes ja gümnaasiumis bioloogia, keemia, füüsika ja geograafia 
ainekavadega seonduvaid teadmisi. Testi küsimustes seotakse 
need interdistsiplinaarsetesse kontekstidesse, võttes arvesse, et 
paljusid loodusteaduslikke mõisteid käsitletakse mitmes õppeai-
nes ja neid ei eristata ka kaasaegses teaduses. 

Praktilised tööd 
Praktiliste tööde tegemisega seotud oskuste esinduslik hindamine 
ei ole võimalik tasemetööle seatud ajapiirangute ja e-vormi tõttu. 
Kasutades virtuaalsete keskkondade võimalusi, simuleeritakse 
loodusteaduslikke katseid, millega seotud uurimisküsimustele 
on võimalik vastata reaalajas. Küll aga on võimalik tasemetöös 
keskenduda aine sisuga seotud kognitiivsetele oskustele, nt 
sellele, kuidas selgitada nähtust või protsessi, kasutada loodus-
teaduslikke mõisteid, leida teksti põhjal küsimustele vastuseid, 
tunda ära ja sõnastada loodusteaduslikke probleeme või kasutada 
protsesside, sh ka praktiliste töödega seonduva selgitamisel 
jooniseid ja mudeleid. 

Probleemide lahendamine ja otsuste tegemine 
Kui uurimuslikku lähenemist kasutatakse kas teaduslike problee-
mide lahendamiseks või ka lihtsalt maailmas toimuvate protses-
side mõistmiseks, siis otsuse tegemise protsess on suunatud just 
laiematele, erinevate lahenditega probleemide analüüsimisele. 
Loodusteaduslik probleem ilmneb mingis loodusteadusliku sisuga 

situatsioonis, mille juures rõhutatakse üha enam ka sotsiaalset 
kandepinda – lähtudes vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni 
kontseptsioonist ei tohiks otsuseid teha üksnes loodusteadusli-
kest vaatekohtadest. Loodusteadusliku sisuga sotsiaalse kande-
pinnaga situatsioonides on õpilaste esmane ülesanne märgata 
probleeme ja sõnastada neile vastavaid uurimisküsimusi. See osa 
ühtib uurimusliku õppega. Eelteadmiste kohaselt on järgnevalt 
vaja uurimisküsimustele vastamiseks kasutada interdistsipli-
naarseid teadmisi ja oskusi, et pakkuda probleemi lahendamiseks 
välja võimalikke lahendusvariante. Tasemetööga on võimalik 
hinnata, kuivõrd oskavad õpilased märgata probleeme, leida 
esitatud taustamaterjalidest probleemi lahendamiseks vajalikku 
informatsiooni ning pakkuda välja lahendusvariante. Lahenduste 
leidmisel hinnatakse, kas lähtutakse ühest või mitmest aspektist, 
(loodus-)teaduslike seisukohtade kõrval ka nt eetilistest, majan-
duslikest ja personaalsetest. 

Tasemetöö struktuur ja hindamismudel
Loodusvaldkonna tasemetöö koosneb loodusteaduste, igapäe-
vaelu ja/või globaalsete nähtustega seotud kontekstipõhistest 
mitmeosalistest ülesannetest, millega hinnatakse õpilaste loo-
dusteadusliku kirjaoskuse komponente (tulenevad otseselt riikliku 
õppekava loodusvaldkonna pädevuse määratlusest): loodustea-
duslikke teadmisi erineval kognitiivsel tasemel (eelkõige kontrolli-
vad seda tunnused T1, T2, T4);  uurimuslikke oskusi (T6, T7-T10); 
probleemi lahendamise ning otsuse tegemise ja põhjendamise 
oskusi nii igapäevaelulises kui ka globaalses kontekstis (T5); aru-
saamist loodusteaduslikust tekstist ning loodusteadusliku teksti 
loomise oskust (T3) ning arusaama teaduse olemusest (T11). Iga 
komponendi puhul eristatakse kõigil kooliastmetel viit taset (v.a 
teaduse olemus, mida ei hinnata I ja II kooliastmes): alg-, baas-, 
kesk-, kõrg- ja tipptase. III kooliastmes hinnatakse baas-, kesk- ja 
kõrgtasemel, gümnaasiumis kesk-, kõrg- ja tipptasemel (tabel 1).

Nii nagu ka I ja II kooliastme tasemetööde puhul, moodustab 
III kooliastmes ja gümnaasiumis iga kompleksne ülesanne terviku, 
mida läbib kandev lugu või teema. Koostatud ülesanded on inter-
distsiplinaarsed ja valitud teemad seostuvad vastava kooliastme 
õppekavaga määratletud loodusteadusliku õppesisuga ning on 
esitatud õpilastele relevantsetes (tähenduslikes) kontekstides 
(lähtuvad nii igapäevaelust kui ka globaalsetest probleemidest). 
III kooliastme ja gümnaasiumi ülesannete loodusteaduslik sisu on 
seotud loodusteaduslike raamideedega, et väärtustada erinevate 
huvigruppide poolt olulisena nimetatud ainealast sisu.

Sageli on osaülesanded esitatud nii, et ühes osas antud vas-
tus on aluseks järgmise osa lahendamisel. Selleks, et oskuste 
hindamine ei sõltuks eelnevast vastusest (olenemata sellest, 
kas vastati õigesti või valesti), antakse uue osaülesande alguses 
teada õige vastus või üks õigetest vastustest,  millele tuginevalt 
ülesannet edasi lahendada. Seetõttu ei lubata õpilasel uuest 
osaülesandest eelmise juurde tagasi liikuda, kuid samas õpilased 
ka õpivad nii ülesandeid lahendades. Ühes tasemetöös esitatakse 
kokku neli ülesannet. Ülesanded on valitud tasemetöösse nii, et 
neli ülesannet võimaldavad hinnata kahel korral kõigi tunnuste 
T1–T10 kõiki tasemeid. Lisaks on probleemi ja uurimisküsimuse 
püstitamine (vastavalt T7 ja T8) liidetud viimases testiversioonis 
mõtteliselt kokku üheks tunnuseks. 
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Tabel 1. Hinnatavad tunnused ja tasemed põhikooli kolmandas astmes ja gümnaasiumis

Hinna-
tavad 

kompo-
nendid

Tunnus Tasemete kirjeldused

Lo
od

us
te

ad
us

lik
 a

in
es

is
u

T1 (selgitamine) – selgitab 
ja analüüsib loodusobjekte, 
nähtusi ja protsesse ning 
nendevahelisi põhjus-tagajärg 
seoseid

T2 (sümboolika) – kasutab 
korrektselt loodusteaduslikke 
mõisteid, sümboleid ning 
ühikuid

T4 (mudelid) – kasutab 
nähtuste, protsesside ja süstee-
mide ning seoste selgitamisel 
mudelit (joonis, skeem, kaart 
jmt) või koostab vajadusel ise 
mudeli

Algtase* – kirjeldab loodusobjektiga seonduvat; kasutab etteantud mõistet õigesti (nt 
valib valikvastustest õige); valib välja õige mudeli/joonise, mis selgitab nähtust või 
protsessi

Baastase – selgitab nähtust või protsessi; kasutab etteantud mõistet, ühikut või sümbo-
lit õigesti (nt valib valikvastustest õige); täiendab mudelit (joonist, sh mõistekaarti)

Kesktase – selgitab nähtuse või protsessiga seotud põhjus-tagajärg seost; sõnastab 
ise ühe õppeaine loodusteadusliku sisuga seotud küsimusele vastuse, kasutades 
korrektseid loodusteaduslikke mõisteid, ühikuid või sümboleid; selgitab mudelit, mis 
sobib mingi nähtuse, protsessi või süsteemi tundmaõppimiseks

Kõrgtase – seostab omavahel erinevaid nähtusi ja protsesse, selgitab ja põhjendab 
põhjus-tagajärg seoseid silmas pidades; leiab etteantud interdistsiplinaarse loodus-
teadusliku seose põhjal õige vastuse, kasutades korrektseid mõisteid, sümboleid ja 
ühikuid; koostab mudeli (joonise, sh mõistekaardi)

Tipptase – põhjendab nähtusi ja nendevahelisi seoseid mikro-, makro- ja megatasandil; 
tuletab iseseisvalt interdistsiplinaarsele sisule vastava seose ning arvutab (või hindab) 
selle põhjal õige vastuse (vastuse õigsust), kasutades korrektseid mõisteid, sümboleid 
ja ühikuid; mõistab mudelite tähtsust ja piiratust loodusnähtuste kirjeldamisel

Uu
rim

us
lik

ud
 o

sk
us

ed

T6 (andmeanalüüs) – analüüsib 
ja tõlgendab loodusteaduslikke 
andmeid ning teeb selle põhjal 
asjakohaseid järeldusi

T7 (teadusliku probleemi 
sõnastamine) – leiab situat-
sioonist (video, animatsioon, 
mudel, joonis, tekst, foto) 
probleemi ja sõnastab selle 
mõistetaval kujul

T8 (uurimisküsimus) –  sõnas-
tab uurimisküsimuse ja/või 
hüpoteesi

T10 (katse kavandamine) – 
kavandab andmete kogumiseks 
katse ning valib sobivad 
mõõtmis- ja katsevahendid 
(võimalusel teeb katse virtuaal-
keskkonnas)

Algtase* – kirjeldab andmeid; täiendab probleemi etteantud sõnastust, lisades puuduva 
sõna; valib osaliselt sõnastatud uurimisküsimuses/hüpoteesis mõjuteguri või uuritava 
tunnuse; valib nimekirjast vahendid või järjestab tegevused

Baastase – teeb lihtsa andmeanalüüsi (nt toob välja maksimumi või võrdleb kahte 
situatsiooni); valib etteantud probleemisõnastustest kõige sobivama; valib valikvastus-
test välja sobiva sõnastusega uurimisküsimuse/hüpoteesi; nimetab katsevahendid või 
-tegevused (järjekorras)

Kesktase – teeb keerukama andmeanalüüsi (nt arvutab keskmise väärtuse, leiab 
sageduse, protsendi); sõnastab ise probleemi etteantud allika põhjal; sõnastab ise 
asjakohase uurimisküsimuse/hüpoteesi; põhjendab vahendite valikut ja tegevusi ja/või 
nende järjestust

Kõrgtase – tuletab esitatud andmete põhjal seaduspärasuse / teeb järelduse; sõnastab 
ise probleemi etteantud allika põhjal; parandab sõnastatud uurimisküsimust/hüpoteesi 
ja põhjendab tehtud muudatusi; analüüsib katsekirjelduse põhjal kavandatud katse või 
eksperimendi kvaliteeti

Tipptase – tuletab etteantud andmete põhjal seaduspärasuse / teeb järelduse ning 
ennustab tulemusi (etteantud tingimustel); sõnastab ise teadusliku probleemi, toetudes 
edasiuurimiseks etteantud allikale (sh arvestab piirangutega); sõnastab uurimisküsi-
muse edasiuurimiseks; teeb ettepaneku uuringu disaini ja kvaliteedi parandamiseks ja 
täiendamiseks

Pr
ob

le
em
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e 
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T5 – lahendab igapäevaelulisi 
ja/või sotsiaalse kandepinnaga 
loodusvaldkonnaga seotud 
probleeme ja teeb põhjen-
datud* otsuseid, toetudes 
loodusteaduslikele teadmistele, 
oskustele ja väärtushinnan-
gutele

Algtase* – pakub välja igapäevaeluga seotud teaduslikule loodusteaduslikule problee-
mile sobiva lahenduse, aga arvestab vaid ühe aspektiga ja lahendust ei ole põhjendatud

Baastase – pakub välja igapäevaeluga seotud loodusteaduslikule probleemile sobiva 
lahenduse, mis on põhjendatud*, aga arvestab vaid ühe aspektiga

Kesktase – pakub välja sotsiaalse kandepinnaga loodusteaduslikule probleemile sobiva 
lahenduse, mis on põhjendatud* ja arvestab mitme samaliigilise aspektiga

Kõrgtase – pakub välja sotsiaalse kandepinnaga loodusteaduslikule probleemile sobiva 
lahenduse, mis on põhjendatud*, ja arvestab mitme eriliigilise aspektiga (nt teaduslikud, 
eetilised, majanduslikud ja personaalsed)

Tipptase – pakub välja sotsiaalse kandepinnaga loodusteaduslikule probleemile 
lahenduse, mis on põhjendatud* mitmest aspektist lähtuvalt, näidates, et on teadlik 
loodusteadustega seotud karjääridest
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d
T3 (teksti loomine) – saab aru 
loodusteaduslikust tekstist/
infost ning loob ise loodustea-
dusliku teksti

T9 (internetiotsing) – leiab 
eri allikatest (teatmeteostest, 
internetist, ajakirjadest, 
ajalehtedest, kaardilt jm) 
loodusteaduslikku infot (sh 
tõendusmaterjali, argumente) ja 
hindab seda kriitiliselt

Algtase* – leiab internetist vajaliku informatsiooni, kasutades ühte allikat; leiab teksti 
põhjal küsimusele vastuse (valikvastus); koostab lihtsa lühikese teksti, kasutades 
igapäevakeelt

Baastase – koostab lihtsa lühikese loodusteadusliku sisuga teksti; leiab internetist 
vajaliku informatsiooni, kasutades ühte allikat; seob kaks tekstis esitatud mõistet oma 
vastuses kokku

Kesktase – koostab loodusteadusliku sisuga teksti, kasutades loodusteaduslikke 
mõisteid; leiab internetist vajaliku informatsiooni, kasutades mitut allikat ja põhjendab 
valitud allika usaldusväärsust, kirjutab etteantud info põhjal loogiliselt seostatud teksti

Kõrgtase – koostab loodusteadusliku sisuga teksti temale tuttavas kontekstis, kasu-
tades korrektselt loodusteaduslikke mõisteid ja näidates arusaamist selle loodustea-
duslikust ainesisust; leiab internetist vajaliku informatsiooni, kasutades mitut allikat ja 
näidates kontseptuaalset arusaamist selle loodusteaduslikust ainesisust

Tipptase – koostab loodusteadusliku sisuga teksti õpilasele uudses kontekstis, 
kasutades korrektselt loodusteaduslikke mõisteid ja näidates arusaamist selle loodus-
teaduslikust ainesisust; koostab loodusteaduslikult korrektse teksti etteantud teemal, 
tuginedes etteantud allikatele (kolm erinevat) ning võtmesõnadele, kasutades seejuures 
korrektset viitamist

Ar
us

aa
m

 te
ad

us
es

t T11 (teaduse olemus) – 
mõistab teadust kui teaduslike 
teadmiste hankimise protsessi 
ajaloolises ja tänapäevases 
kontekstis, loovuse osa tea-
dussaavutustes ning teaduse 
piiratust

Kesktase – eristab teadust ja teooriat (ette antud kirjelduse põhjal)

Kõrgtase – eristab teadust ja mitteteadust (pseudoteadust), põhjendab oma seisukohta

Tipptase – mõistab teaduslike teadmiste arenguprotsessi: prognoosib loodusteadus-
liku teooria või seaduspärasuse edasiarendamise võimalusi

* Algtaset ei hinnata 3. ja 4. kooliastmes.

E-hindamise tulemusena väljastatakse tagasisidelehed nii õpi-
lase kui grupi tasandil. Testide katseversioonide piloteerimise 
tulemuste põhjal tuletati saavutustasemed. Igat taset defineerib 
rida testiülesandeid. Õpilane saavutab antud taseme, kui taseme 
ülesannetest on ta ära lahendanud vähemalt pooled. Näiteks 
kui õpilane lahendab ära enamiku baastaseme ülesandeid ning 

vähemalt pooled kesktaseme ülesannetest, saavutab ta loodus-
teadusliku kirjaoskuse kesktasemel. Loodusteadusliku kirjaos-
kuse kõrgtase saavutatakse siis, kui enamik ülesannetest on 
lahendatud baas- ja kesktasemel ning kõrgtaseme ülesannetest 
on lahendatud vähemalt pooled. 

Kirjandus
Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M., et al. (2012). De-fining Twenty-First Century Skills. In P. Griffin, B. McGaw, & 
E. Care (Eds.), Assessment and Teaching of 21st Century Skills (pp. 17-66). Dordrecht: Springer.

Burget, M., Bardone, E., & Pedaste, M. (2017). Definitions and Conceptual Dimensions of Responsible Research and Innovation: A Literature Review. 
Science and Engineering Ethics, 23(1), 1-19.

Krajcik, J., & Delen, I. (2017). Engaging learners in STEM education. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 5(1), 1-24. 

Organisation for Economic Cooperation and (OECD). (2016). Students’ attitudes towards science and expectations of science related careers. In: 
PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education. PISA. OECD Publishing.

Pedaste, M.,  Brikker, M., Rannikmäe, M., Soobard, R., Mäeots, M., ja  Reiska, P. (2017). Loodusvaldkonna õpitulemuste hindamine. Raport. Tartu. 

http://haridusinfo.innove.ee/UserFiles/Organisatsioonist/ESF%20tegevused/Loodusvaldkonna%20e-hindamine.pdf.

Rannikmäe, M., Soobard, R., Reiska, P., Rannikmäe, A. & Holbrook, J. (2017). Õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse tasemete muutus gümnaasiumi-
õpingute jooksul. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 5 (1), 59-98.
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Paradigma muutus ajalooõpetuses
Kersti Kivirüüt, Sihtasutuse Innove peaspetsialist (sotsiaalained ja karjääriõpetus)

Anno 2019. Elame ajas, kus pikaajalised prognoosid on ühiskonna 
kiire muutumise tõttu peaaegu võimatud; kus info hankimine pole 
enam mureküsimus, küll aga on probleemne üüratutes kogustes 
saadaval oleva informatsiooni kriitiline analüüs ja süstemati-
seerimine. Elame ajas, kus aina väiksemaks muutuv maailm on 
toonud ka metsatagusele koduõuele terve rea globaalprobleeme, 
millest veel sajandi alguses sai lugeda paberlehest kui millestki 
kaugest, mis on „kellegi teise asi“. Olgu siis jutt sõjapõgenikest, 
maailmamere reostusest või kliimasoojenemisest. Ja kui paber-
lehte sai mainitud – elame ajas, mil igapäevaelu puudutavates 
otsustes kannab üha rohkem vastutust inimmõistuse kõrval ka 
tehisintellekt. 

On ilmselge, et muutuv ühiskond kehtestab ootusi ka hari-
dussüsteemile. Vastasel korral koolitame me inimesi, kes ei ole 
suutelised nüüdisaegses maailmas edukalt toime tulema. 

Ajalooalases artiklis oleks väärikas meenutada varasemaid 
dramaatilisi paradigma muutusi ajalooõpetuses.

1987. aasta kevadel kutsuti Eesti NSV Haridusministeeriumis 
kokku mõttetalgud, kus toonane ministri asetäitja Ants Eglon 
lausus sissejuhatuseks dramaatilised sõnad: „Unustage senine 
õppeplaan“.108 Oli perestroika kõrgaeg. Mõned kuud varem oli 
käsitletud keskkonnateemalises telesaates „Panda“ Virumaa fos-
foriidimaardlate kaevandamist, millest sai alguse fosforiidisõda 
ning Eesti sihikindel liikumine suveräänsuse suunas. 

Toona oli iseenesestmõistetavalt peamine murekoht aja-
looõpetuse jäik seotus NSVLi hariduspoliitiliste eesmärkide ning 
ideoloogiliselt kallutatud sisuga. Õpetajad seisid olukorra ees, 
kus kõik õppetööks vajalik – tunnikonspektidest õppevarani – tuli 
endal koostada. Vanamoodi õpetada ei olnud enam võimalik. 

1987. aasta mõttetalgute tulemustel moodustati Haridusmi-
nisteeriumi egiidi all tegutsev programmikomisjon, kus lisaks 
ajastukohastele probleemidele tulid jutuks ka ajalooõpetuse 
üldpedagoogilised küsimused.109

Natuke rohkem kui 20 aastat hiljem on põhjalike muutuste 
vajadus ajalooõpetuses uuesti päevakorral. 2018. aastal kut-
sus Haridus- ja Teadusministeerium taaskord kokku ainekavade 
töörühmad riikliku õppekava nüüdisajastamiseks, sh sotsiaalai-
netes. Tervikuna oli töörühmadel ülesanne vähendada õppekava 
ülemäärast mahtu, kõrvaldada kordused ning, mis peamine, 
– nüüdisajastada õpitulemusi nii, et need oleksid paremas 
kooskõlas 21. sajandi oskuste ning kõrgemate mõtlemisos-
kuste arendamisega. Inimese- ja ühiskonnaõpetuse ainekavade 
uuendamise ettepanekud saidki muudetud vastavalt üleüldisele 

lähteülesandele. Ajalooõpetuse ainekava osas nõustus töörühm 
konsensuslikult, et on aeg ellu kutsuda süsteemsed muutused, 
mille vajadusest on erialastes jutukambrites juba aastaid räägitud. 

Tuginedes ühiskonnateaduslike uuringute poliitikasoovitustele 
(sh IEA kodanikuhariduse uuring ICCS2016110, Eesti ühiskonna 
integratsiooni monitooring111) ning võttes arvesse Mare Oja 
doktoritöös112 kirjeldatud ajalooõpetuse korralduse kogemust 
lähiminevikus, sõnastas ajaloo ja ühiskonnaõpetuse töörühm 
koosseisus Virge Prank-Vijard, Liis Reier, Pille Rohtla ning siinkir-
jutaja järgmised eesmärgid ainekava uuendamisel. 

Õpitulemused peavad kajastama üksikteadmiste 
ning ajaloonarratiivide äraõppimise asemel 
ajalooteaduslike oskuste kujundamist ning 
kõrgemate mõtlemisoskuste saavutamist 
Kehtivas ainekavas on eespool loetletud ootused õpitulemustele 
kirjas valdkondlikes õppe- ja kasvatuseesmärkides. Murekoht 
on, et need õppe- ja kasvatuseesmärgid ei ole kooskõlas paljude 
õpitulemustega. Näiteks õppe- ja kasvatuseesmärki „mõistab 
vanaaja kultuuripärandi tähtsust inimkonna ajaloos“ ei saa avada 
õpitulemustega „näitab kaardil Egiptust ja Mesopotaamiat“ või 
„seletab mõisteid linnriik, vaarao, muumia“. Töörühma liikmed 
pakkusid lahendusena praeguste õppe- ja kasvatuseesmärkide 
sõnastamist õpitulemustena, et ajalooteaduslike oskuste oman-
damine oleks selgemas fookuses. Need õpitulemused, milles on 
juba kajastunud ajalooteaduslikud oskused ja kõrgemate mõt-
lemisoskuste kujundamine, jäeti alles ka uuendatud ainekavas 
(v.a juhul, kui nende sisu oli aegunud). Hindamiskriteeriumite 
sõnastuses õpitulemused soovitab töörühm avaldada õppekava 
määruse asemel soovituslikus õppeprotsessi kirjelduses, mis 
oleks õpetajatele pigem metoodiliseks toeks õppetöö planeeri-
misel, mitte aga kohustuslik sooritus. 

Õpetajatele metoodilise toe pakkumine ajalooteaduslike 
oskuste õpetamisel on äärmiselt oluline, vastasel korral see 
paradigmamuutus praktikas ei rakendu. 2012. aastal õppekava 
rakendamise kaardistusel ilmnes, et õpetajatele on kõige raskem 
just oskustele suunatud õpitulemuste saavutamine. Näiteks leiti, 
et raske on saavutada õpitulemusi „mõistab, et ajaloosündmus-
tel ja -nähtustel on põhjused ja tagajärjed, ning loob lihtsamaid 
seoseid mõne sündmuse näitel“ II kooliastmes või „võrdleb aja-
loosündmusi ja -nähtusi, leiab sarnasusi ja erinevusi, toob esile 
põhjusi ja tagajärgi, arutleb märksõnade/küsimuste toel, kujundab 

108 Piirimäe, H. (1989). „Uuendame ajaloo õpetamist üldhariduskoolis?“ - Teaduslik-populaarne ajaloo almanahh KLEIO 1´88, lk 11.
109 Samas, lk 12.
110 IEA ICCS2016 kodanikuhariduse uuring, https://www.hm.ee/sites/default/files/iccs_2016_eesti_raport_211217_loplik.pdf.
111 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring, https://www.kul.ee/et/EIM2017.
112 Oja, M. „Muutused üldhariduskooli ajalooõpetuses alates 1987. aastast – nõukogulikust tänapäevaseks“, https://erb.nlib.ee/?kid=45648414. 
113 Oja, M. (2016). „Muutused üldhariduskooli ajalooõpetuses alates 1987. aastast – nõukogulikust tänapäevaseks“, lk 223, https://erb.nlib.ee/?-

kid=45648414.
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oma seisukoha ning põhjendab seda“ III kooliastmes.113 Aga just 
sellistes sõnastustes õpitulemused on vältimatud ajalooteadus-
like oskuste kujundamisel.

Õppekirjanduse vaatevinklist tähendab ajalooteaduslikke 
oskusi kujundav õpe, et ajaloolise narratiivi asemel muutub järjest 
olulisemaks ajalooallikas. Sealjuures on näiteks ka ajaloolase 
koostatud õpikutekst teisese ajalooallikana väärtuslik. Eriti veel, 
kui tuuakse võrdluseks mõne teise uurija samasisuline tekst ning 
ajalooküsimust käsitletakse mitmeperspektiiviliselt. Ent tekstide 
äraõppimise asemel on õpiülesannete fookuses allikakriitiline 
analüüs, sh küsimus, mis infot allikas edastab ja veelgi enam – 
mis infot allikas ei edasta. 

Poliitajalooliste abstraktsete ja pealiskaudsete kokkuvõtete 
asemel on tõhusad ajalooallikad (nii esmased kui teisesed) ini-
mesekesksed käsitlused; näiteks mälestused, mikroajaloolised 
tekstid olmest või biograafilised ülevaated. Hea õppevara näide 
on Milvi Martina Piiri ajaloo algõpetuse õpikud „Inimesed ajas“. 
Tublit tööd on tehtud mitmel rindel mälestuste või teise inimese 
lugu ajas kajastavate allikmaterjalide koondamisega. Näiteks 
„Kogu me lugu“ või FOTISe allikaid kasutav õppematerjali koond. 
Koondatud allikmaterjalid ei aegu õppevarana. Näiteks on ka nüüd 
täiesti tulemuslikult kasutatav 2002. aastal välja antud allikmater-
jalide kogum „Tagasivaade minevikku – erinevad vaatenurgad“. 
Sellised allikmaterjalid annavad eakohase võimaluse õpilasele ise 
ajaloonarratiiv koostada ning õppida mõtlema kui ajalooteadlane. 
Ajalooallikatele tuginev õppetöö, eriti aga iseseisev ajaloonarratiivi 
loome, sisaldabki olemuslikult kõrgematele mõtlemisoskustele 
tuginevaid kognitiivseid tegevusi nagu analüüs ja süntees. 

Siinjuures on oluline rõhutada, et inimesekeskne lähenemine 
ajalooõpetuses ei ole uus probleemipüstitus. Ka eespool maini-
tud programmikomisjon pidas inimesekeskset ajalooõpet väga 
oluliseks. Komisjoni liige Helmut Piirimäe kirjutas 1989. aastal 
nii: „Uus programm taotleb, et õpetataks inimlikku ajalugu, kus 
tegutsevad inimesed oma iseloomude, kirgede, veendumuste ja 
eripäraga. See teeks ajaloo huvitavaks, aga tal oleks ka teistsu-
gune kasvatuslik tähendus. Praeguse ajalookäsitluse üks puudusi 
on see, et ta on ebaisikuline. See viib arusaamani, nagu tähendaks 
ühiskonna seaduspärane areng fataalset paratamatust.“114

Õpitulemused peavad toetama õppija toimetulekut 
nüüdisaegses ühiskonnas
Nüüdisaegse ühiskonna ootused ajalooõppele on terviklikult 
kokku võtnud Euroopa Nõukogu generaaldirektoraadi demokraatia 
peadirektor Snežana Samardžić-Marković: „/.../ ajaloo õpetamine 
uuel aastatuhandel peaks:

• inimesi pigem ühendama kui lahutama;

• olema rahu, leppimise, tolerantsuse ja mõistmise tööriist 
migratsiooni ja immigratsiooni küsimustes;

• peegeldama ajaloopilti selle täies keerukuses, loomata vaen-
lase kuvandit;

• kasutama mitmeperspektiivsust ja esitama erinevaid vaate-
punkte;

• kaotama eelarvamused ja stereotüübid;

• kasutama dialoogil põhinevaid innovatiivseid meetodeid;

• mängima keskset rolli vastutustundlike ja aktiivsete kodanike 
kasvatamisel ja austuse kujundamisel igat liiki erinevuste 
vastu demokraatlikus ühiskonnas;

• aitama noorel põlvkonnal arendada oma intellektuaalseid 
võimeid ja vastupanu manipuleerimisele, analüüsida ja tõl-
gendada informatsiooni kriitiliselt ja vastutustundlikult, eriti 
vastuolulisi ja tundlikke teemasid käsitledes;

•  julgustama erineva kultuuritaustaga inimesi koostööle ja 
seeläbi kujundama vastastikust mõistmist ning usaldust.“115

Snežana Samardžić-Markovići loetelu pole pelgalt deklaratiivne 
visioon. Humanistlikel väärtustel põhinev, mitmeperspektiiviline 
ning kultuuritundlik ajalooõpe on möödapääsmatu ka nüüdis-
aegses Eestis, kus senine identiteedi mõttes suhteliselt mono-
kromaatiline eesti õppekeelega klassiruum on avatud maailmas 
muutunud kultuuriliselt tunduvamalt mitmekesisemaks. Ajalooline 
narratiiv sellest, kuidas jutt Napoleoni sõdadest võib muutuda 
tundlikuks teemaks klassis, kus õpivad koos nii Saksamaa kui 
Prantsusmaa taustaga õpilased, Võnnu lahingu lugu vabadussõ-
jas võib tekitada trotsi mõnes Valgamaa kooli klassis, kus õpib läti 
perede lapsi – näiteid võib tuua palju. Eesti juhtiv identiteediuurija 
Aune Valk on veenvalt tõestanud, et kultuurimõõdet arvestav õpe, 
sh ajalooõpe, toetab ka mitte-eestlastel või mitmikidentiteediga 
eestlastel austava hoiaku kujunemist Eesti ühiskonna ning siinse 
komberuumi suhtes.116 

Ühiskonna ja komberuumi austuse küsimus ei ole mureteema 
pelgalt uussisserändajate puhul. ICCSe 2016. aasta kodaniku-
hariduse uuring tõi nähtavale murettekitava ilmingu: vene õppe-
keelega koolides õppivate noorte austus Eesti riigi vastu on 30% 
väiksem võrreldes eesti õppekeelega koolides õppivate õpilastega 
(u 90% eesti õppekeelega koolides ja u 60% vene õppekeelega 
koolides). Sealjuures vahetult pärast pronksiöö sündmusi aastal 
2008 vastas küsimusele „Kas austad Eesti riiki?“ jaatavalt vaid 
pisut üle 40% vene õppekeelega koolide noortest. Küsimusele, 
„Kas pead Eestit paremaks maaks kui enamikke teisi?“ vastas 
jaatavalt 75% eesti õppekeelega noortest ja 49% vene õppekee-
lega noortest.117 Riigilojaalsuse kujundamist mitte-eestlaste seas 
saab toetada edukalt ka läbi ajaloo uurimise. Õnneks pole uurivat 
mõtlemist kujundavad meetodid sotsiaalainete õpetajatele täiesti 
võõrad. Kui ühiskonnaõpetuses lahendatakse juba aastaid edu-
kalt sotsiaalkriitilisi probleemülesandeid, analüüsitakse allikaid, 
organiseeritakse debatte, väitlusi, siis selle kõrval näib lugude ja 
teadmiste äraõppimine ajalooõpetuses eriti rigiidsena. 

Lisaks intensiivsemale allikaanalüüsile ning inimesekesksele 
õppele aitab erineva taustaga õppurite seltskonnas vastuolulisi 
minevikuteemasid käsitleda mitmeperspektiiviline ajalooõpe, 
mille arendamisega on Eesti ajalooõpetajad koostöös Euroopa 

114 Piirimäe, H. (1989). „Uuendame ajaloo õpetamist üldhariduskoolis?“ - Teaduslik-populaarne ajaloo almanahh KLEIO 1´88, lk 14. 
115  „Eraldusjoonteta Euroopa. Ühised ajalood“ (2014), lk 3-4. https://e-koolikott.ee/oppematerjal/11531-ERALDUSJOONTETA-EUROOPA-UHISED-AJALOOD. 
116 Valk, A. (2014). – „Eesti riigiidentiteet vajab ümbermõtestamist“. Eesti Päevaleht, 28.11.2014.  https://epl.delfi.ee/arvamus/aune-valk-eesti-riigiidenti-

teet-vajab-umbermotestamist?id=70235699 ja Valk, A. (2019). „Mul on unistus koosõppivast koolist.“ Err.ee, 10.09.2019 - https://www.err.ee/978700/
aune-valk-mul-on-unistus-unistus-koosoppivast-eesti-koolist.

117 Kodanikuhariduse uuring (ICCS 2016), lk 48-49. https://www.hm.ee/sites/default/files/iccs_2016_eesti_raport_211217_loplik.pdf.
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kolleegidega tegelenud juba 1990. aastatest alates.
Selleks, et ajalooõpetus vastaks paremini nüüdisaegse ühis-

konna vajadustele, sõnastas ainekava uuendamise töörühm  
mitmeid hindamiskriteeriumeid, mis toetavad selliste oluliste 
oskuste saavutamist nagu meediakriitilisus, kultuurimõõtme 
mõistmine või identiteedianalüüs.

Nimetame aine „ajalugu“ ümber 
„ajalooõpetuseks“ 
See soovitus näib esmapilgul vähetähtis ja tühine, eriti võrreldes 
kahe eespool kirjeldatud ülesandepüstitusega. Ent ometi peegel-
dub selles kõige ehedamalt soovitud paradigmamuutus: lugude 
jutustamise asemel ajalooteaduslike oskuste kujundamine. 

Vanas Testamendis Koguja raamatus on kirjas elutargad 
sõnad: „Ei ole midagi uut siin päikese all.“ Ajaloolased teavad- 
tunnevad neid sõnu kõige paremini. Nii mitmedki paradigma muu-
tusena näivad ettepanekud ajalooõpetuse nüüdisajastamiseks on 
tegelikult juba kaua jutuks olnud. Teooria ei ole paraku tihtipeale 
praktikasse jõudnud. Julgen siinkohal lõpetuseks ajaloo ainekava 
uuenduste töörühma nimel lootust avaldada, et ehk aitavad prae-
gused õppekava muudatuste ettepanekud tuua ajalooõpetuse Carl 
Robert Jakobsoni aegadest tänapäeva. 
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Erilistele lastele erilised õppematerjalid
Kristiina Paist, Sihtasutuse Innove õppevarade peaspetsialist

Paljukasutatud sõnapaariga „kaasav haridus“ seoses kangastub 
erivajadustega õpilaste õppimine kodulähedases koolis (tava-
koolis). Järgmine mõte, mis pähe tuleb, on võrdsete võimaluste 
pakkumine kõikidele õpilastele. Sealt edasi – kas võrdsed võima-
lused tähendavad pelgalt kodulähedases koolis käimist või pigem 
tähenduslikku, ea- ja jõukohast õppimist õpikeskkonnas, mis 
arvestab erivajadustega laste arengupotentsiaaliga? Õppimine 
saab toimuda vaid õpilase potentsiaalses arenguvallas (Karlep, 
2002). Kui on ühiskondlik veendumus ja hoiak, et kõikidel õpilastel 
peavad olema võrdsed võimalused õppida ja areneda, siis on 
õigustatud ootus, et kõikidele lastele on olemas just neile mõeldud 
sisukad õppematerjalid. 

Artiklis antakse ülevaade erivajadustega õpilastele, täpse-
malt lihtsustatud õppekava järgi õppivatele õpilastele, mõeldud 
õppematerjalide hetkeolukorrast, loomisprotsessist ning tulevi-
kuplaanidest. 

Terminid ja akronüümid
Lihtsustatud õppekava (LÕK) lihtsustatud õppel (LÕ) õpivad kerge 
intellektipuudega (KIP) ning lihtsustatud õppekava toimetuleku-
õppel (TÕ) õpivad mõõduka intellektipuudega õpilased. Väga 
üldistatult – õpilased, kelle kõne ja psüühiline areng jääb oluliselt 
maha eakohasest arengust. 

Eraldi sihtrühm on õpilased, kellel on (püsivad) õpiraskused 
(ÕR). Õpiraskusi põhjustavad üldjuhul ajutalitluse või aju struktuuri 
neurobioloogilised hälbed ja need seostuvad inimese tunnetus-
protsessidega (taju, mälu, mõtlemine, kõne ja tähelepanu). ÕRid 
avalduvad suulises ja kirjalikus kõnes, arvutamisel, arutlusos-
kuses, meenutamises jne. (Kõrgesaar, 2002) Püsivate ÕRidega 
õpilased asetsevad mõttelisel skaalal kerge intellektipuudega 
ja eakohase arenguga laste vahel. ÕR-õpilased õpivad enamasti 
riiklikul õppekaval (RÕK). Ka neist on artiklis põgusalt juttu, kuid 
nemad ei ole LÕ(K) õppematerjalide otsene sihtgrupp.

Miks on vaja LÕK-õpilastele eraldi õppematerjale?
Sisult ja/või vormilt liiga raske õppematerjal võib olla üks 

põhjus, miks õpilasel kaob õpimotivatsioon, langeb tähelepanu-, 
keskendumis- ja sooritusvõime. Tulemuseks on õppekavas mää-
ratletud õpitulemuste mittesaavutamine. 

Selleks, et mõista, miks on vaja LÕK-õpilastele eraldi õppema-
terjale, tuleb esmalt ära kirjeldada raskused, mis LÕK-õpilastel 
igapäevaselt (koolielus) esinevad. Kooliteed alustades on lihtsus-
tatud õppekava vajavate laste taju äärmiselt piiratud, aeglane ja 
süsteemitu. Neil lastel kas puudub või ei aktualiseeru mõistmiseks 
vajalik taustateave ning sageli ei oska nad varasemat kogemust 
uude olukorda üle kanda (Plado, 2005). Uue info salvestamine 
toimub lünklikult ja see ununeb kiiresti. Materjali analüüsida, võr-
relda või seoseid luua suudavad LÕK-õpilased osaliselt vaid siis, 
kui analüüsitav materjal on esitatud neile tajutaval viisil – seda 

peab saama silmaga vaadata või käega katsuda. Enamasti on 
LÕK-õpilastel olemas verbaalne suhtlus, kuid tegelikult on nende 
kõne, eriti kõne mõistmine, piiratud. Lugemis- ja kirjutamisoskus 
kujunevad vaevaliselt, jõukohaste tekstide mõistmiseks vajalik 
lugemise õigsus ja tempo saavutatakse alles teise kooliastme 
lõpuks. Seetõttu peab kogu õppematerjal nende laste jaoks olema 
kirjutatud lihtsas keeles ja vormistatud võimalikult tajutaval viisil. 

LÕ õppematerjalide koostamisel peetakse põhiprintsiibina 
silmas õppematerjali struktureerimist ja keelelise väljenduse 
(õppetekstid, töökorraldused, juhised) lihtsust. Harjutusmaterjali 
ühe teema omandamiseks on oluliselt rohkem kui tavakooli õpi-
kutes (Plado, 2014). Nii mõnigi teema ja peatükk tuleb tavalisest 
lihtsamalt, põhjalikumalt ja pikemalt lahti seletada, sest selgitavad 
märkused, lisandused ja kordused aitavad õpitavast aru saada 
(Plado, 2005). Tervikoskusi kujundatakse algoritmidele toetudes 
töösammude (osaoskuste) kaupa. Vähetähtis pole ka vormis-
tus: tekstis kirja suurus ja reavahe ning liigendus; teksti, pildi, 
ülesande, skeemi või joonise paigutus; näitmaterjali otstarbekus 
– arvestada tuleb õppija kogemuste nappust, taju puudulikkust 
ja mõistmise piiratust. Õppematerjali selline ülesehitus toetab 
intellektipuudega õpilaste õppetegevust ja sobib ka õpiraskustega 
lastele tavaõppes, kellel on raskused tekkinud vaid teatud teema 
omandamisel, kellel on jäänud lüngad ja on vajadus materjal 
iseseisvalt omandada. Õppematerjalid pole sellisel juhul ette 
nähtud mitte kaanest kaaneni läbilugemiseks ja kõikide harjutuste 
sooritamiseks. Valida saab ülesandeid, mille abil kujundada just 
selle töösammu sooritamise oskust, milles raskused esinevad 
ning milles on vigu rohkem. (Plado, 2014)

Lisaks vormilistele erinevustele on erinev ka õppematerjali 
sisu. Näiteks LÕKi alusel põhikooli lõpetanu teadmised ja osku-
sed matemaatikas on tegelikult 6. klassi RÕKi tasemel. Mõnes 
valdkonnas, näiteks sõnaloome ja liitsõnade kasutamisel, jäävad 
vanemate klasside LÕK-õpilased alla isegi eakohase arenguga 1. 
klasside õpilaste tulemustele (Karlep, 2015). 

Kokkuvõtteks – LÕKi ja RÕKi põhikooli lõpetamise õpiväljundid 
ja pädevused ei ole võrreldavad, mis tähendab, et ka õppemater-
jalid ei saa olla ühesugused.

LÕ õppematerjalide väljaandmine
Riiklikult on kinnitatud põhikooli lihtsustatud õppekava. Seega on 
põhjendatud ootus, et olemas on nimetatud õppekavale vastavad 
õppematerjalid.

Lihtsustatud riiklikule õppekavale vastavate õppematerja-
lide totaalne puudus valitses kahjuks aastaid. Hakkama saadi 
„klassikalisel moel“ – LÕ-õpilaste õpetamiseks kasutati tavakooli 
nooremate klasside õpikuid, õpetajad koostasid ise ülesandeid ja 
tekste, kasutades oma parimaid teadmisi. Paremal juhul jagasid 
nad materjale omavahel töövaeva vähendamiseks. Õpikuid osteti 
ka naaberriigist. Sarnane olukord valitses TÕ-õpilaste puhul. On 



94

Ü
L

E
V

A
A

D
E

 H
A

R
ID

U
S

S
Ü

S
T

E
E

M
I 

V
Ä

L
IS

H
IN

D
A

M
IS

E
S

T
 2

0
18

/2
0

19
. 

Õ
P

P
E

A
A

S
T

A
L

küsitav, kuivõrd oli selline lähenemine erimetoodikat ja -didaktikaid 
järgiv ning jätkusuutlik.

Ka eraturu kirjastused, mõne üksiku erandiga, ei näinud põh-
just laialdaselt LÕK-õppematerjale luua. Väike tiraaž ja erinõuded 
kasvatasid (kasvatavad tänaseni) tükihinna kõrgeks, seega kiiret 
läbimüüki ja korralikku kasumit oodata ei olnud (ega ole).

Olukord sai leevendust 2005. aastal, kui käivitus ESFi projekt 
„HEV õppevara koostajate koolitus“. Haridus- ja Teadusministee-
riumi ning toonase Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse 
algatatud projektis koolitati õppematerjalide koostajaid, koostati 
mahukas valik LÕ õppekavale vastavaid matemaatika ja loodus- 
õpetuse töölehti põhikooli 6.–9. klassile. Projekt kestis kuni 2007. 
aastani. Õnneks sellega LÕ õppematerjalide koostamine ei piir-
dunud. Vastupidi, see sai justkui hoo sisse.

Aastatel 2008–2014 viidi SA Innove eestvedamisel ellu ESFi 
programm „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara aren-
damine“. Eesmärk oli koostada vähemalt 24 lihtsustatud ja kuus 
toimetulekuõppe terviklikku õppematerjali. Lisaks taheti koostada 
õpetajatele mõeldud metoodilisi juhendeid ning lisamaterjale, 
mille eesmärk on teemade ja tundide elavdamine ja rikastamine. 
Hea meel on tõdeda, et eesmärk sai täidetud ning ületatudki. 
Kokku sündis projekti käigus 25 lihtsustatud ning üheksa toi-
metuleku õppematerjali, oluliselt rohkem metoodilisi juhiseid 
õpetajatele ja lisamaterjale, kui esialgu kavandati.

Mainitud perioodile järgnenud aastal töötati välja LÕ õppema-
terjalide müügisüsteem. Eesmärk oli müügitulust saadud vahen-
dite toel jätkata puuduolevate LÕ õppematerjalide loomisega, 
samuti juurdetrükkide väljaandmisega (LÕ õppematerjalid on 
valdavalt tööraamatud, mis on õpiku ja töövihiku sümbioos ning 
töölehtede komplektid). Tuleb ära mainida, et müügiga ei teenita 
kasumit, kaetakse vaid tootmiskulud. Õppematerjali ühikhinna 
arvutamisel lähtuti riigi poolt õppevahendite ostuks eraldatavast 
summast õpilase kohta. Tööraamatute müügitulu pealt on täna-
seks välja töötatud ning antud viis eesti keele LÕ õppematerjali. 

Alates 2017. aasta sügisest jätkatakse LÕ õppematerjalide 
koostamisega ESFi digipöörde programmi toel. Koostamisel on 
seitse inimeseõpetuse, kolm loodusõpetuse ja kaks matemaatika 
LÕ õppematerjali. Samuti üks TÕ õppematerjal. 13 LÕ õppemater-
jali valmivad 2020/2021. õppeaastaks. Mis on aga seekord teisiti? 

Terviklikud digitaalsed õppematerjalid LÕK-
õpilastele
Seekord luuakse LÕ õppematerjalid digitaalsetena. 

Ei ole teada, kas Euroopas esineb praktikaid, kus kerge ja/või 
mõõduka intellektipuudega õpilaste õpetamiseks kasutatakse 
teatud klassides terviklikke digitaalseid õppematerjale mingi aine 
õpetamiseks (või lõimitult mingite ainete õpetamiseks). Tartu 
Ülikooli eripedagoogika osakonna 2018. aasta novembris tehtud 
ülevaate kohaselt ei olnud enimtuntud andmebaasides avaldatud 
ühtegi sellesisulist artiklit, kus oleks otseselt eksperimentaalselt 
uuritud mingi aine digiõpikute mõju intellektipuudega õpilaste 
ainealaste oskuste/teadmiste kujunemisele. Samuti ei andnud 
tulemusi SA Innove 2018. aastal tehtud sihtotsing, millega püüti 
leida digitaalseid tervikõpikuid kerge ja/või mõõduka intellek-
tipuudega õpilastele Eesti naaber- ja/või sarnase kultuuri- ja 
haridusruumiga riikides.

Seega on tegemist justkui pilootprojektiga, mis nõuab nii (eri)

pedagoogidelt kui LÕK-õpilastelt põhimõttelist mõtte- ja õppimis-
viiside muutust. On väljendatud kartust, et intellektipuudega õpi-
lastel võib erinevatel põhjusel osutuda digimaterjalide kasutamine 
keeruliseks (kui mitte võimatuks), seda just nooremates klassides. 

Sellele väitele ei ole eespool toodu kohaselt pedagoogiliselt 
tõendatud vastuargumente, kuid üldist elukorraldust ja -muutust 
digipööramise valguses arvesse võttes on õige ka erilistele lastele 
igapäevaselt lubada ja võimaldada digimaailmale (suunatud) 
juurdepääsu. Mis võiks olla selleks parem viis kui õppimine? 
Liikuma tuleb hakata kas või vähehaaval ja pisikeste sammudega. 
Pidev harjutamine kasvatab ju vilumust! 

Digitaalsete õppematerjalide loomise kasuks rääkisid mh 
argumendid, et neid saab jooksvalt arendada, ajakohastada ning 
kohandada õppija vajadustest lähtuvalt. LÕKi digiõpikud aval-
datakse tavamaterjalidega ühisel veebiplatvormil Opiq. Samal 
platvormil loodud materjalid on suuremal või väiksemal määral 
sarnase (välise) ülesehitusega ja üldise struktuuriga. Tavakooli 
ja -klassi õpetajal on võimalus materjalide juurde minna läbi ühe 
kanali, mis võimaldab kergesti materjale pookida ja/või siduda. 
Võimalus on personaalseid ülesandeid jagada. Tekib õpianalüü-
tika, mille pinnalt teha järgmisi tõenduspõhiseid õpetamiseks ja 
õppimiseks vajalikke otsuseid. 

Eeldatavalt teeb see kõigil elu kergemaks, aga ennekõike 
tavakoolide õpetajatel, kes puutuvad kokku nii ühe kui teise 
sihtgrupiga. Tõsi, digimaterjalide kasutamine toob teravalt päe-
vakorda teema – erilisel lapsel peab olema tavaklassi tingimustes 
abiks abiõpetaja või vähemalt tugiisik, kes personaalselt temaga 
tegeleb. Isegi mitte vanemates klassides ei pruugi LÕK-õpilased 
iseseisvalt ning tähenduslikul moel digiõpikuga toime tulla.

Õppematerjalide loomine on keeruline ja 
aeganõudev protsess
Miks LÕ õppematerjalide loomine ikkagi sedavõrd kaua aega 
võtab?

Senise kogemuse pinnalt võib tõdeda, et head õppematerjali 
on väga raske (kui mitte võimatu) koostada üksi. Õppevara loojate 
rühma peaksid kuuluma nii ainetundjast tavapedagoog(id) kui 
eripedagoog(id), digitaalse materjali puhul kindlasti haridusteh-
noloog(id). Kogu koostamisprotsessi vältel toetab autorite rühma 
ekspert-metoodik, lihtsustatud õppel olevaid õpilasi ja õpetamise 
teoreetilisi seisukohti ning eripära tundev spetsialist (Plado, 2014). 
Et sedavõrd eripalgeline meeskond ladusalt toimiva ja sisuka 
koostööni jõuaks, läheb aega. Siinkohal räägime sisuloomest. 
Ühe õppematerjali koostamine hõlmab aga mitmeid etappe: sisu 
loomine, loodava õppematerjali testimine katsekoolides, õppema-
terjali retsenseerimine, õppematerjali kirjastamine (illustreerimine 
jm pildimaterjaliga, sh videote ja animatsioonidega varustamine, 
toimetamine, küljendamine, trükkimine või digiteerimine). 

Eespool toodut arvesse võttes on paratamatult tegemist aeg-
lase protsessiga. Kvaliteetse õppematerjali valmimiseks kulub 
kaks kuni kolm aastat. 

Mis saab edasi?
Tavaõppematerjalide puuduse üle kurta ei saa. Vähe sellest, 
olemas on nn konkureerivaid materjale, mis on mõeldud samas 
aines ja klassis kasutamiseks nii paberil kui digitaalsena. Valiku 
tegemine on raske. Tänane unistus on, et sarnane olukord võiks 
valikuraskustest hoolimata tekkida ka LÕ õppematerjalide puhul, 
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sest valikuvõimalus on alati parem kui selle puudumine. Kas see 
ka tõeks saab, näitab aeg!

Maisemad prioriteedid on jõuliselt toetada 2020/2021. õppe-
aastal valmivate LÕ digiõpikute kasutuselevõtmist nii eri- kui 
tavakoolides. Järgmine oluline samm on LÕ paberkandjal mater-
jalide ajakohastamine, sest suurem osa neist on ilmunud perioodil 
2008–2014. Digitaalsete õppematerjalide kasutajate aktiivsuse ja 
tagasiside põhjal tuleb otsustada, kas õigem on olemasolevate 
paberõppematerjalide digiteerimine, osaline digiteerimine või 
jätkuvalt paberil väljaandmine. 

Eraldi tuleb siinkohal välja tuua, et LÕK-õpilaste puhul ei ole 
õigustatud eesti keele materjalide, ennekõike lugemike digiteeri-
mine. Just lugemine, teksti mõistmine ja -analüüs on valdkonnad, 
mis LÕKi, aga ka eakohase arenguga õpilastele, raskusi valmista-
vad. Kui lugemisoskus on puudulik, on takistatud ka kõikide teiste 
ainetega toimetulek.

Mitmed uuringud viitavad sellele, et ekraanilt võib teksti luge-
mine olla (nn tavainimese puhul) 20–30% aeglasem kui paberilt. 
Nimetatakse, et ekraanilt loetakse väiksema tähelepanuga, samuti 
väsivad silmad kiiremini. (Reinsalu, 2019) Lugemisest üksi teksti 
mõistmiseks ei piisa. 

LÕ lugemikes on palju tähelepanu pööratud lisaks lugemis-
tehnika kujundamisele ka tööülesannete abil tekstiga töötamise 
ja teksti analüüsi oskuste kujundamisele, mis õpiraskustega 
lastel iseenesest ei kujune (Plado, 2014). See tähendab sõna 
otseses mõttes tekstis näpuga järje ajamist, sõnade ja lausete 
markeerimist, väljakirjutamist, ülekordamist ja lugemist. Seda 
kõike on lihtsustatud õppe lapsel sihipärasem ning jõukohasem 
teha paberil. 

Jätkata tuleb endiselt puuduolevate LÕ materjalide loomisega 
(puudujääke ikka veel on!). Paralleelselt digimaterjalide kasuta-
misega peab süsteemselt arendama LÕK-õpilaste digipädevusi. 
Selleks tuleb kiiremas korras asuda välja töötama LÕ digipäde-
vusmudelit, samuti LÕK informaatika ainekava.

Järgmine, laiem teema on RÕKi alusel diferentseeritud õppe-
materjalide (andekatele, n-ö tavalastele ja nõrgematele [õpiras-
kused]) koostamine. Kuniks nimetatud materjale ei ole (piisavalt), 
saab LÕ materjalide abil läbimõeldult toetada ka ÕR-õppijaid. 

Kavas on süsteemne ja laiapõhjaline kutsehariduse õppema-
terjalide lihtsustamine, sest valdavalt jätkavad erilised lapsed 
pärast põhikooli lõpetamist haridusteed just sellel haridustasemel. 
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Kahesuunaline keelekümblus kui varase 
mitmekeelsuse võimalus

Karin Piirsalu, Sihtasutuse Innove mitmekeelse õppe ja keelekümblusmetoodika keskuse  
kahesuunalise keelekümbluse peaspetsialist

Anna Golubeva, Sihtasutuse Innove mitmekeelse õppe ja keelekümblusmetoodika keskuse  
kahesuunalise keelekümbluse peaspetsialist

Keelekümblus on mitmekeelsuse kujunemist toetav õppevorm, 
kus keeleõpe toimub nii keele- kui ainetundides; keskendutakse 
keelele, ainele ja õppimisoskustele, rakendades häid õpetamis-
tavasid. Keelekümblusprogammi rakendatakse Eestis riiklike 
õppekavade alusel juba 20 aastat. Programmiga liitumine on vaba-
tahtlik. Keelekümbluse eesmärgiks on seatud head oskused nii 
sihtkeeles kui emakeeles ja võõrkeeltes ning eakohased arenenud 
õpioskused ja aineteadmised vastavalt koolieelse lasteasutuse 
riiklikule õppekavale.

Lähtudes Euroopa Liidu keelepoliitikast alushariduse vald-
konnas118 tehti 2013. aasta alguses otsus pakkuda alusharidus- 
astmes ka eesti kodukeelega lastele võrdne võimalus varaseks 
mitmekeelsuseks vene kodukeelega laste kõrval. Võrdse varase 
kakskeelsuse alushariduse keelekümblusmudeliks sai kahesuu-
naline keelekümblus. 

Kahesuunalises keelekümbluses on kahel keelel – eesti ja 
vene keelel – õppeprotsessis võrdne staatus. Partnerkeeled ja 
-kultuurid on meeskonnas väärtustatud ja õppijad jagunevad rüh-
mas kodukeele järgi võrdselt. Õpetajad on keelekandjad. Mudeli 
rakendamisel lähtutakse põhimõttest „üks inimene, üks keel“, 
õppe- ja kasvatustegevusi planeeritakse meeskondlikult, vältides 
materjali dubleerimist, täiendades teineteist. Olulist rolli mängib 
õppes laste omavahelise suhtlemise teadlik toetamine – lapselt 
lapsele keeleõppe soodustamine. 

2013. aastal kutsuti kohalikke omavalitsusi liituma SA Innove 
keelekümbluskeskuse algatatud kahesuunalise keelekümblusega. 
Sel hetkel veel pilootprojekti nime all alustanud on tänaseks edu-
kad keelekümblusprogrammi liikmed. 

Erinevalt tavapärasest keelekümblusprogrammiga asutuse 
tasandil liitumisest oli kohalike omavalitsuste kaasamine prot-
sessi põhjendatud sellega, et sooviti tagada jätkusuutlikkust uue 
mudeli rakendamisel alusharidusastmest kooli ülemineku jooksul. 

Pilootprojekti esitasid kohalikud omavalitsused kuus lasteaeda 
ja viis kooli. Kahesuunalise keelekümbluse mudeli ettevalmistus-
protsessi kaasati meeskonnana laiem ring piirkonna hariduselu 
eest seisvaid spetsialiste, sh kahte õppekeelt (eesti ja vene keelt) 
esindavad õpetajad. Laiem meeskond võimaldas mudeli kujunda-
mist kõiki piirkondlikke vajalikke ressursse arvestades, võimalikke 
kitsaskohti ennetades ja realistlikke ootusi kujundades.

Pilootprojektis keskendusid oma piirkondades kahesuunalise 
keelekümbluse arendamisele järgmised omavalitsused: Tallinn, 

Tartu, Pärnu ja Tapa. 
Kahesuunalise keelekümbluse heaks rakendusnäiteks osu-

tus Ameerika Ühendriikides pikaaegse praktikaga kahesuunalise 
keelekümbluse õppevorm: Two Way Language Immersion / Dual 
Language Immersion. 

Headeks koostööpartneriteks kujunesid Minnesota Ülikooli 
professorid119 Diane Tedick ja Tara Fortune. 

Professorid Tedick ja Fortune on veendunud, et „olles ainesisu-
põhine ja õppeedukusele orienteeritud, soovib keelekümblusõpe 
saavutada kolme peamist eesmärki: ainealast õppeedukust, kahe 
keele suhtlemis- ja kirjaoskust ja kultuurilist pädevust120“. Nii 
Fortune kui ka Tedick on pikaajalise kogemusega koolitajad ja 
uurijad just kahesuunalise keelekümbluse valdkonnas, kusjuures 
kahesuunalise keelekümbluse mudeli rakendamisega alustati 
Ameerika Ühendriikides juba 1960. aastatel.

Koostööd Minnesota Ülikooli ja SA Innove keelekümbluskes-
kuse vahel toetas Ameerika Ühendriikide saatkond alates 2014. 
aastast nii rahaliselt kui jätkuva positiivse huviga uue mudeli Eesti 
haridussüsteemile sobivaks kujundamisel. 

Koostööst Minnesota Ülikooli teadlastega loodi Eesti kahe-
suunalise keelekümbluse lasteaia ja koolimeeskondade täiendus-
koolituse õppekavad, korraldati pilootlasteaedade meeskondade 
(õpetajad, omavalitsuste esindajad, juhid), keelekümblusprog-
rammi koolitajate nõustajate ja eesti keele kui teise keele metoo-
dikakeskuste koordinaatorite ettevalmistusseminarid uue mudeli 
rakendamiseks ja metoodiliseks toetamiseks. 

Lasteaia meeskonnast said ettevalmistusprotsessis osaleda 
ka õpetaja abid, muusika- ja liikumisõpetajad. Ekspertrühmad lõid 
koolieelse riikliku õppekava rakendamist toetavad teemaplaanid 
õppe- ja kasvatustööks aiarühmades, laste keelelise arengu jälgi-
mise / vanematele tagasisidestamise tugimaterjalid jt metoodili-
sed soovituslikud materjalid õpetajate töö toetamiseks.

Kõikides piirkondades kohtuti lapsevanematega ning anti tea-
vet üldsusele. Vanemad said tavarühmade kõrval vabalt valida 
kahesuunalise keelekümbluse lasteaiarühma. Nii nagu alusha-
riduses osalise ja täieliku keelekümbluse mudelitega, nii on ka 
kahesuunalise keelekümblusega liitumine vabatahtlik. 

Koostöös Tallinna Balti filmi, meedia, kunstide ja kommuni-
katsiooniinstituudiga valmisid varase mitmekeelsuse eeliseid 
tutvustavad videod121.

Pilootlasteaedades alustasid esimesed rühmad 3–4aastaste 

108 https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/about-multilingualism-policy_en.
119 https://www.cehd.umn.edu/ci/people/tedick.html; https://carla.umn.edu/about/profiles/Fortune.html. 
120 Fortune T. W. & D.J. Tedick. 2015. Oral Proficiency Assessment of English-Proficient K-8 Spanish Immersion Students. The Modern Language Journal. 
121 https://www.youtube.com/watch?v=5hc_dzJhxRA.



97

lastega 2015. aastal Pärnu lasteaias Trall ja Tartu lasteaias Mõm-
mik. 2016. aastal avasid kahesuunalise keelekümbluse rühmad 
ka Tallinna lasteaed Kelluke ja Tapa lasteaed Vikerkaar. 

Rühmade komplekteerimisel püüti järgida keelelise tasakaalu 
põhimõtet: 50% laste esimene keel oli eesti keel ja 50% laste 
esimene keel vene keel. Kakskeelsete laste puhul arvestati komp-
lekteerimise mudelit: 1/3 eesti kodukeelega, 1/3 vene kodukeelega 
ja 1/3 kakskeelsetest peredest pärit lapsed. 

Rühmaõpetajad keelekandjatena lähtusid põhimõttest „üks 
inimene, üks keel“. 

2019. aastal alustati kahesuunalist keelekümblust Sindi las-
teaias ja Pärnu Liblika lasteaias. 

Pilootlasteaedade meeskonnad on kahesuunalist keelekümb-
lust rakendanud suure pühendumusega ja pälvinud ka avalikkuse 
positiivse tähelepanu. Konkursil „Eestimaa õpib ja tänab“ olid 
nominentideks Pärnu õpetajad, 2017. aastal pälvis aasta hari-
dusasutuse juhi tiitli Tapa lasteaia Vikerkaar direktor Lii Jairus. 

Kakskeelseid õpipraktikaid on Euroopas terve värvikas galerii. 
Kahesuunalise keelekümbluse rakendajana on Eesti pioneerina 
kujundanud metoodiliselt tugeva (õppevara, metoodilised tugi-
materjalid, täienduskoolitused) ja praktikas edukaks osutunud 
varast mitmekeelsust toetava alusharidusmudeli. Jätkusuut-
likkuse tagamiseks toimuvad aktiivsed ettevalmistused kooli 
üleminekuks. Korraldatakse koolimeeskondade täienduskoolitusi, 
koostatakse metoodilisi tugimaterjale keeleekspertide juhtimisel; 
jätkub koostöö Minnesota Ülikooli teadlastega. 

Huvi uue keelekümblusmudeli, laste hakkama saamise ja mitme- 

kultuurilise õppekeskkonna põnevate lahenduste vastu on üles 
näidanud nii ajakirjanikud, üliõpilased kui haridusametnikud nii 
Eestis kui välismaal. 

Olenemata lühiajalisest rakendamisest on kahesuunaline 
keelekümblus huvi pakkunud paljudele tasemeõppe uurijatele. 
Siinkohal toon välja Natalja Gusjuki, kes 2016. aastal kaitses 
Tallinna Ülikoolis bakalaureusetööd kahesuunalise keelekümbluse 
teemal, milles ta uuris lastevanemate ja õpetajate kogemust 
ja hinnangut kahesuunalise keelekümbluse otstarbekuse kohta 
lasteaias. Tehtud uurimuse kõige tähtsamaks tulemuseks võib 
pidada seda, et enamik küsitletud vanemaid hindasid kahesuu-
nalise keelekümbluse programmi väga kõrgelt, andsid positiivset 
tagasisidet ja jagasid rõõmu oma laste edusammude üle. 2018. 
aastal kaitses Gusjuk magistritöö teemal „Erinevate osapoolte 
ootused, kogemus ja hinnang seoses kahesuunalise keelekümb-
lusega“ ja jätkas ka doktorantuuris kahesuunalise keelekümbluse 
uurimist, teemaks „Kahesuunaline keelekümblus: erinevate osa-
poolte kogemus ja hinnangud ning laste koolivalmidus.“

Lõuna-Carolina ÜK professor122 Kara Browni uuring keskendub 
Eestis kahesuunalise keelekümbluse kasuks valiku teinud piirkon-
dade kultuurilistele rollidele haridusmudeli valikul: kuidas võimal-
davad Eesti kahesuunalise keelekümbluse mudelit rakendavates 
piirkondades poliitika ja üleriigilised regulatsioonid erinevatel 
haridustasanditel kasutada võimalusi varase mitmekeelsuse toe-
tamiseks – missugune on Eesti kahesuunalise keelekümbluse 
pilootpiirkondade keelte ja keskkonna vastasmõju ja millised on 
keelelise mitmekesisuse säilitamise põhitegurid. 

122  https://sc.edu/study/colleges_schools/education/faculty-staff/brown_kara.php.
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Ettevõtlusõppe programm „Edu ja Tegu“ – 
ettevõtlusharidus kõigil haridustasemetel, selle 
rakendamine ja parimad praktikad

Katrin Kivisild, Sihtasutuse Innove programmijuht 

Ettevõtlusõppe programmi „Edu ja Tegu“ viiakse ellu Haridus- ja 
Teadusministeeriumi ning kahe juhtpartneri, SA Innove ja Tartu 
Ülikooli eestvedamisel, et rakendada süsteemselt ettevõtlusõpet 
kõigil haridustasemetel ja -liikides ning süvendada ettevõtlikku 
mõtteviisi. 

Eesti ettevõtluse kasvustrateegias rõhutatakse vajadust eden-
dada süsteemselt ettevõtlusõpet erinevatel haridustasemetel, 
ettevõtlusõppe integreerimist teistesse õppeainetesse ning ette-
võtjate suuremat kaasatust õppeprotsessi. 

Erinevates strateegiadokumentides on ettevõtlusõpet määrat-
letud mitmeti. Näiteks Euroopa Komisjoni EntreComp ettevõt-
luspädevuse raamistikus käsitletakse ettevõtlusõppena õpet, 
mis koondab sisu, meetodid ja tegevused, mis toetavad motivat-
siooni, oskuste ja kogemuste arengut ning teevad võimalikuks 
ettevõtlik olemise ning juhtimise ja/või osalemise väärtusloome 

protsessides (Bacigalupo, M., Kampylis, P. jt, 2016). Samasisulise 
määratluse pakub McGuigan (2016), öeldes, et ettevõtlusõpe 
hõlmab õppuri personaalse arengu kõiki aspekte ja toetab tema 
ettevõtliku mõtteviisi kujunemist selliselt, et õppur suudab õpitut 
rakendada isiklikus elus, töös, kogukonnas ning oma ettevõtte 
loomisel ja arendamisel.

Ettevõtlusõppe programmi „Edu ja Tegu“ raames käsitletakse 
ettevõtlusõpet kui ideede arendamist tegevuspõhise õppete-
gevuse kaudu, mis toetab motivatsiooni ja ettevõtluspädevuse 
arengut väärtusloome protsessides. 

Eesti koolides on ettevõtlusõppe aluseks haridus- ja ettevõt-
lusekspertide loodud ettevõtluspädevuse mudel, mida järgides 
on võimalik arendada ettevõtlikkust süsteemselt erinevatel hari-
dustasemetel.

Joonis 1. Ettevõtluspädevuse mudeli struktuur (4 pädevusvaldkonda ja 13 alapädevust) 
Allikas: Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine Eestis, programmi raamdokument, 2018.

Ettevõtlusõppe programmi „Edu ja Tegu“ raames on ettevõtluspä-
devus sõnastatud järgmiselt: ettevõtluspädevus on integreeritud 
kogum teadmistest, oskustest ning motivatsioonist ja väärtustest, 
mis on hädavajalik edukaks toimetulekuks ühiskonnas ning see-
tõttu oluline kõigile kodanikele, mitte ainult ettevõtjatele. 

Ettevõtluspädevuse kolm esimest pädevusvaldkonda: 1) ene-
sejuhtimine; 2) sotsiaalsete olukordade lahendamine; 3) väärtust 
loov mõtlemine ja lahenduste leidmine toetavad eelkõige loo-
vate ning ettevõtlike inimeste arengut ühiskonnas. Seetõttu on 
alapädevuste arendamine oluline juba varases eas, nt alg- või 
põhikoolis. Pädevusvaldkondade areng toetab õppija loovust ja 
ettevõtlikkust. Neljas pädevusvaldkond – äriideede elluviimine 
– sisaldab ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud 
ettevõtlusega alustamiseks või karjäärivalikul ettevõtliku palga-
töötajana. Seega, ettevõtluspädevus koosneb ettevõtlikkusega ja 

ettevõtlusega seonduvatest pädevustest. 
Ettevõtlikkusega seonduvate pädevuste puhul on peamine 

rõhuasetus nn mittekognitiivsetel oskustel, mis on käsitletavad 
pigem isiksuslike atribuutidena või iseloomujoontena (nt visadus 
ja järjekindlus, emotsioonide kontroll, motivatsioon, sotsiaalsed 
võimed, enesekindlus, enesekontroll, loovus, võimaluste märka-
mine), mis on äärmiselt olulised ettevõtliku kodaniku kontekstis. 
Ettevõtlusega seonduvad pädevused (ettevõtluspädevuse mudelil 
äriideede elluviimine) moodustavad aga need pädevused, mis 
on ettevõtluse kui tegevusvaldkonna-spetsiifilised, sh finants-, 
majandus- ja ettevõtlusalased teadmised, oskused ning hoiakud. 
Kõik alapädevused on olulised ja üksteisest lahutamatud, kuigi 
iga inimene omandab üksikuid alapädevusi erineval tasemel. 

Ettevõtluspädevus on rakendatav kõigis valdkondades ning 
elualadel ja suunatud indiviidi isiklikule arengule, aktiivsele osa-
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lemisele ühiskonnas, tööturule sisenemisel palgatöötajana või 
iseendale tööandjana. Ettevõtluspädevusi on nimetatud samuti 
tulevikupädevusteks.

Ettevõtluspädevuste integreerimisel õppeprotsessi on oluline 
tugineda praktilistele tegevustele ja kogemuspõhisele õppele. 
Tegevust, kogemust ja reflektsiooni on käsitletud kui vastastikku 
tingitud protsesse, mis kulgevad sotsiaalses kontekstis ja suhetes 
keskkonnaga. Õppimisahela käivitab vajadus või probleem, mille 
lahendamine eeldab teadmiste ja erinevate pädevuste sidumist 
tervikuks, nende integreerimist (Kolb, 1984). Edukate ettevõtluspä-
devuste lõimimisel peaks õppetöö kavandamisse ja õppeprotsessi 
integreerima (Tynjälä 2008): 
1) kontseptuaalseid/teoreetilisi teadmisi (conceptual/theoretical 

knowledge); 
2) praktilisi/eksperimentaalseid teadmisi (practical/experimental 

knowledge); 
3) sotsiaal-kultuurilisi teadmisi (socio-cultural knowledge); 
4) enesekohaseid teadmisi (self-regulative knowledge). 

Neid nelja komponenti ühendavad erinevad aktiivõppe meetodid, 
mis sisaldavad muuhulgas reflektsiooni, st sellist kogemuse üle 
arutlemist, mis aitab õppija jaoks õpitu selgemaks ja nähtavamaks 
muuta.

Ettevõtlusõppe programmi „Edu ja Tegu“ toel 
ettevõtlusõppe rakendumine koolides
Ettevõtlusõpe on jõudnud 368 õppeasutusse. 2018. aastal liitus 
ettevõtlusõppe programmiga 73 uut kooli, seega on alates 2016. 

aastast võtnud meie tegevustest osa juba 368 ettevõtlusõppe 
huvilist kooli üle Eesti – 320 üldhariduskooli, 29 kutseõppeasutust 
ja 19 kõrgkooli. Enamik koole on võtnud osa rohkem kui ühest 
ettevõtlusõppe programmi tegevusest. Rohkem kui pooltes (59%) 
liitunud õppeasutustes on juba alustatud ettevõtlusõpet. 

Ettevõtlusõpet on võimalik rakendada mitmel moel, näiteks 
lisades ainekavasse vastava ettevõtlusõppe mooduli või aine, 
lõimides ettevõtluspädevuse osi olemasolevatesse ainetesse, võt-
tes kasutusele Junior Achievementi majandus- ja ettevõtlusõppe 
programmid, liitudes „Ettevõtliku kooli” haridusprogrammiga või 
osaledes äriideede arendamise programmis „STARTER“.

Soovides mõista, mis on ettevõtlusõpe, milleks see on vajalik 
ja kuidas seda oma koolis rakendada, on 217 õpetajat/õppejõudu 
osalenud ettevõtlusõppe täienduskoolitustel kokku 2225 korral. 
Alates 2019. aastast oleme käivitanud unikaalse kuuekuulise ette-
võtlusõppe koolitusprogrammi nii algajatele kui edasijõudnutele. 
Koolitustel osalejad on antud tagasiside põhjal saanud nii praktilisi 
oskusi, teoreetilisi teadmisi kui kasulikke kontakte koostööks. 

Tulevikuoskuste arendamiseks on liitunud Junior Achieve-
menti majandus- ja ettevõtlusõppe programmidega kolme aas-
taga 237 ja „Ettevõtliku kooli” haridusprogrammiga 101 uut kooli. 
Eesti üldharidus- ja kutsekoolides tegutseb aktiivselt üle 400 
õpilasfirma. „STARTER“ programmis Tartus, Tallinnas, Ida-Viru-, 
Lääne-, Võru- ja Pärnumaal on äriideid arendanud üle 1400 õppuri 
43 Eesti koolist. 

Koostöös Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojaga on valminud 
ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumik123: Ette-
võtlikud õppurid, tulevased aktiivsed ühiskonna liikmed ja Eesti 
elu edendajad, tulevad ettevõtlikest koolidest.

 
Joonis 2. Ettevõtlusõppe ja ettevõtliku õppe levik eesti koolides 2016–2018. aastal. Ettevõtlusõppe programmi 
„Edu ja Tegu“ 2018 seirearuande põhjal

123 https://ettevõtlusõpe.ee/wp-content/uploads/2019/02/Ettev%C3%B5tete-ja-koolide-koost%C3%B6%C3%B6-heade-praktikate-kogumik-2018.pdf.
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Tallinna Ülikooli ja koolide koostööprogramm 
„Tulevikukool“

Eve Eisenschmidt, Tallinna Ülikooli hariduskorralduse professor

Kätlin Vanari, Tallinna Ülikooli haridusinnovatsioonikeskuse juhataja

Eesti kooliarenduses on ambitsioonikad eesmärgid: iga õppija 
eneseteostuse ja annete toetamine. Õppija arengu toetamise 
eelduseks on ka muutused kooli juhtimises, töökorralduses, õpe-
tajate pädevustes, aga ka füüsilises keskkonnas. Koolis toimuvate 
muutuste laiem siht on kogu koolikultuuri uuenemine. Praktilises 
koolielus ei toimu muutused ühekaupa, vaid koos ja kompleksselt. 
Koolielu erinevad valdkonnad on sedavõrd vastastikuses sõltu-
vuses, et ühe muutmine pole mõeldav ilma muutusteta teistes. 

Eesti kool on muutusaldis, kuid soov saavutada kiireid arenguid 
kipub muutuseid killustama, need ei ole süsteemselt juhitud ja 
tõenduspõhiselt analüüsitud. Lähtudes terviklähenemisest muu-
tustele, koolide vajadusest lahendada probleeme süsteemselt, 
pakkuda ülikooli tuge, aga ka siduda ülikooli teadustööd praktiliste 
muutustega koolis, alustas Tallinna Ülikool koos partnerkoolidega 
2017. aastal kooliarendusprogrammi „Tulevikukool“.

„Tulevikukooli“ programmi põhimõtted
„Tulevikukooli“ programmi eesmärk on uuendada kooli õppimis- ja 

õpetamiskultuuri ülikooli ja kooli koostöös. Õppimis- ja õpetamis-
kultuuri uuenemine tähendab liikumist õppija terviklikku arengut ja 
iseseisvat tegutsemisvõimekust toetava koolimudeli suunas. Kul-
tuurimuutus ei piirdu pelgalt õppimise kohta käivate arusaamade 
ja praktikate muutumisega, vaid peab hõlmama koolielu kogu selle 
mitmekesisuses – alates kooli juhtimisest ja töökorraldusest kuni 
füüsilise keskkonna lahenduste ja kogukonnasuheteni. 

„Tulevikukooli“ arendusprogramm käivitus projekti „Haridus- 
uuenduse kompetentsikeskuse arendamine Tallinna Ülikoolis“ 
raames aastal 2017 ning järgneva kahe aasta jooksul on sel-
les osalenud üheksa kooli. Programmi raames keskendutakse 
õppeaasta jooksul igas koolis ühele konkreetsele muutusele, 
mis sõltub selle kooli vajadusest ja seatud eesmärgist (tabel 
1). Oluline eeltingimus, millest lähtuvalt on koolid programmi 
kaasatud, on kooli soov keskenduda just õppija õppimise ja arengu 
toetamisele. Nii on fookuses olnud näiteks lahendused õpilaste 
õpioskuste kujundamisel, huvihariduse üldharidusega sidumine, 
õppekavavälise tegevuse mõtestamine jt.

Tabel 1. Tulevikukooli arendusprogrammis osalenud koolid ja selle raames ellu viidud muutused

Tulevikukool Õppeaasta Elluviidud muutus

Peetri Lasteaed-Põhikool 2018/2019 Koostöiste meetodite kaudu digipädevusi hõlmav lõimitud õpe 

Pelgulinna Gümnaasium 2018/2019 Õpilaste õpioskuste arendamine 

Ruila Põhikool 2018/2019 Aine, klassivälise ja huvitöö lõiming

Tallinna Kunstigümnaasium 2018/2019 Huvitunnid õpilaste motivatsiooni tõstmiseks

Väätsa Kool 2018/2019 Mõtestatud õppimine

Muraste Kool 2017/2018 Üldpädevuste hindamissüsteem 

Pääsküla Kool 2017/2018 Kujundava hindamise rakendamine 

Rahumäe Põhikool 2017/2018 Kujundava hindamise rakendamine 

Tallinna 32 . Keskkool 2017/2018 Õpioskuste arendamine

 

Tulevikukooli programmi raames muutuse tegemine lähtub kol-
mest põhimõttest:
1) muutuste algatamine ja eestvedamine on kooliperet kaasav. 

Muutuste algatajad ja tegijad on koolimeeskonnad koolijuhi 
eestvedamisel ja ülikooli toetusel. Muutuste juhtimise prot-
sessis järgitakse kolme printsiipi: 1) pidev dialoog erinevate 
poolte vahel nii koolis kui ka kooli ja ülikooli vahel; 2) muutuse 
tähenduslikkus õpetajate ja juhtkonna jaoks; 3) muutuste 
sisseviijatel on omanditunne muutuste sisu suhtes;

2) uusi õpetamis- ja juhtimispraktikaid luuakse koostöös, toe-

tudes kooli hetkeolukorra analüüsile ning koostöös ülikooliga 
kavandatakse sobivad arendustegevused ja katsetatakse 
võimalikke lähenemisi;

3) muutuste valik ja nende hindamine on tõenduspõhised. 
Muutuste kavandamisele eelneb kooli hetkeolukorda iseloo-
mustavate näitajate analüüs ning rahvusvahelisele ja Eesti 
kogemusele toetuv alternatiivide kaalumine. Muutuste ajal 
hoitakse pidevalt tähelepanu all seda, et muutuse protsessi ja 
tulemuste mõju ning tulemuslikkust oleks võimalik analüüsida. 
Asjakohaste ja usaldusväärsete tõenditena kogutakse prog-
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rammi jooksul andmeid ning mõtestatakse neid varasemate 
teadustulemuste abil.

Ülikooli ja kooli koostööprogramm kestab ühe õppeaasta ja 
selle keskmes on uute praktikate koosloome, mille toetamiseks 

läbitakse seitse etappi. Programmi etappides keskendutakse 
paralleelselt nii muutuse protsessi juhtimisele kui tõendite kasu-
tamisele protsessis (joonis 2). 

Joonis 2. Ülevaade kooli ja ülikooli koosloomise protsessi etappidest

Kooliarendusprogrammi raames töötatakse välja arendusmetoo-
dika ja arendatakse seda edasi. Nii kogub ja analüüsib ka ülikool 
kogu protsessi ja oodatud tulemuste saavutamist. 

Arendusprogrammi komponendid ja esmased 
õppetunnid 
Muutuste juhtimise, koosloome ja tõenduspõhisuse põhimõtete 
alusel on disainitud arendusprogramm, mis koosneb järgmistest 
komponentidest.

• Koolisisese koostöö tugevdamiseks moodustavad koolid juht-
meeskonna, kuhu kuuluvad direktor, õppejuht ja vähemalt 
kolm õpetajat, kes soovitatavalt on erinevatest kooliastmetest 
ning õpetavad erinevaid aineid. Soovitatavalt moodustatakse 
koolis väiksemaid meeskondi, kes alaeesmärkide eest vastu-
tuse võtavad. Nii saavad õpetajad eestvedamise kogemuse. 
Juhid hindavad kõrgelt õpetajate vastutuse võtmist ja õpeta-
jate hulgast meeskonnaliidri leidmist. „/…/ Õpetajad saavad 
võimaluse tegutseda liidritena, tehtud tegevused toetasid 
õpetajatevahelist koostööd, sest antud mudel nõuab head 
meeskonnatööd, paraneb tööõhkkond. Liidrirolli võtmine suu-
rendab vastutustunnet ja ka teiste õpetajate töö toetamist. 
Liidriroll kasvatab oskust ülesandeid delegeerida, mis toetab 

õpetajatevahelise koostöö arengut.“ Samas on õpetajate hul-
gast meeskonna liidri leidmine programmi alguses ka küsimusi 
tekitanud, kuna sageli peab koolijuht end vastutavaks kogu 
visiooni rakendamise eest ning on seda eelnevalt ka teinud. 

• Koolidevahelist koostööd toetavad koolimeeskondade igakui-
sed seminarid, kus jagatakse kogemusi ja leitakse ühishuvisid, 
kavandatakse edasisi tegevusi (nt üksteise tundide külasta-
mine, õpetajate ühiskoolitus). Ülikooli meeskond juhendab 
muutuste protsessi järgmisi etappe ning andmete kasutamist. 

• Ülikooli ja kooli koostööd toetab eelkõige ülikooli kooliarenduse 
konsultant, kes külastab kooli regulaarselt (2–3 korda kuus). 
Konsultandi ülesanne on aidata koolil kavandada ja juhtida 
muutuste protsessi, pidades silmas dialoogi, tähenduslikkuse 
ja omanditunde põhimõtteid ning tõstatades „kriitilise sõbrana“ 
küsimusi. Konsultant nõustab kooli ka tõendite kogumisel ja 
analüüsimisel. Peamine tegur, mis koole on programmi jooksul 
mõjutanud, on ülikooli konsultandi järjepidev sama sõnumi 
kordamine. „/…/ See muutus ei olegi olnud see, et nüüd meie 
tegime midagi või seminaris toimus midagi, mis muutis meelt. 
Vaid lihtsalt iga kord natukene, samm-sammult, järjest on 
sõnum olnud kogu aeg kohal.“ 

• Lisaks on võimalik kaasata ülikooli eksperte, kes aitavad õpe-
tamise muutust mõtestada, viies läbi seminare, soovitades 
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allikaid muutusvaldkonna värskeima teadmise tundmaõppi-
miseks ja aidates kavandada muutusi õpetamises. Ekspert 
aitab ka kavandada õppijatest lähtuva muutuse hindamiseks 
andmete kogumist ja toetab kogutud andmete mõtestamist. 
Ülikooli eksperdid toetavad koole küll sisuliste lahenduste 
loomisel, kuid proovikivina saab välja tuua koolide ootuse, et 
ülikooli roll oleks suurem, eelkõige teadmiste jagamisel: „/…/ 
õpetajatele [on] väga oluline, et keegi ka väljastpoolt kooli 
(spetsialist ülikoolist) käib neid koolitamas.”

Õppimis- ja õpetamiskultuuri muutes tõdesid koolimeeskonnad, et 
muutuse toimumiseks on vaja palju ise juurde õppida ja oma tege-
vusi õpetajana muuta. Mitmed koolid leidsid, et ühiseks aruteluks 
ja õppimiseks on pidevalt vähe aega ning nii viidi sisse ühistööaeg, 
rakendati õpiringe ja koostööseminare: „/…/ Usun, et praegu käima 
läinud „Kutsu kolleeg tundi“ on väga tore väljakutse õpetajatele 
ja läbi selle tugevneb õpetajate koostöö ja praktikate jagamine.“

Programmis osalenud koolid kujundasid koostöös ülikooliga 
lahendusi ja lähenemisviise, mis erines õpetajate senisest tegut-
semisest. Nii panustasid programmis osalejad mõtestatuma 
ja põhjendatuma õpetamis- ja/või juhtimispraktika loomisesse: 
„Tiimijuht suunas tugevalt õpetajaid, planeerides lähtuma isemää-
ramisteooriast, et see sisuliselt toimiks ning õpetajad saaksid 
aru õpilaste motiveerimise võimalustest ning olulisusest. See oli 
konsultandiga leitud lähenemisviis. Meeskond jagas ülesanded 
erinevate sihtrühmadega tegelemiseks. Koolis on olnud mõnus 
sünergia ja indu täis õhkkond õpetajatega koostööd tehes.“ 

Muutuse kavandamisel ja rakendamisel ilmnes, et töö and-
metega oli koolimeeskondadele kõige probleemsem. Tõendite 
kogumist ja vahendamist oodati esmalt pigem ülikooli konsul-
tantidelt ja seda seostati eelkõige teaduslike uuringutega. Ülikooli 
konsultantide hinnangul on koolide lähtepositsioon ja ootused 
tõenduspõhisusele programmis olnud erinevad – kui alguses 
oodati rohkem ülikooli soovitusi teaduslikult tõestust leidnud 
lahenduste kohta, siis programmi jooksul kavandati ise andmete 
kogumist oma lahenduste tõenduspõhiseks hindamiseks. Nii on 

muutunud koolimeeskondade arusaamad eelkõige sellest, kuidas 
tõenditest aru saada ja mida nendega on võimalik teha. „See on 
miski, mida me tegelikult ise saame teha. See ei ole nagu midagi 
ülikauget. Me lihtsalt peame seda teadma, millest lähtume, ja 
peaks saama peale hakata.“ 

Kokkuvõte
Koolide kogemus „Tulevikukooli“ programmis aitab ülikoolil luua 
arendusmetoodika, mis toetab tõenduspõhist, süsteemset ja 
koostöist kooliuuendust. Programmi arendatakse pidevalt edasi 
lähtuvalt protsessi jooksul korraldatud uuringutest ja kogutud 
tõenditest. Kaasav muutuste juhtimine eeldab dialoogiliselt ja 
tähenduslikult seatud eesmärki, mille omanikena muutust eestve-
davad õpetajad saavad end tunda. Eesmärgiseade oskuslikkusest 
olenevad edasises muutuste protsessis ilmnevad probleemid ja 
muutuste jätkusuutlikus. Nii on kooliarendusprogrammi võtme-
küsimus leida sobivad meetodid ja viisid õppimisest lähtuvate 
muutuste eesmärgistamiseks. 

Õppimisest lähtuvate muutuste tõlkimine koolielu elementi-
deks ja õpetajate, õpilaste tegevusteks tähendab koosloomet, 
mille käivitab eesmärgiseade. Koosloomes toimuv õppimine ei 
muuda üksnes kooli, vaid peab mõjutama ka ülikooli põhitegevusi. 
Kooliarendusprogrammiga töötamine seab ka ülikooli esindajatele 
vastutuse võimendada kooliuuenduse sõnumeid ülikooli taseme-
õppes ja teadus-, arendus- ning loometegevuses. 

Kooliuuenduse terviklikkus on saavutatav tõendite kasuta-
misega juhtimis- ja õpetamisotsuste tegemisel. Kui tulemus- 
ja tegevusnäitajad on juhtimisinstrumendina juba teada, siis 
õppimise muutust iseloomustavate andmete puhul on õpetajad 
võtmerollis. Kooliarendusprogrammi proovikivi on tõsta õpetajate 
valmisolekut andmetega töötada.

Kokkuvõttes avaneb kooli ja ülikooli koostööst uusi võimalusi 
kooliuuenduseks, selles selginevad poolte valikute tegemise alu-
sed ja paraneb oskus uuenduste põimimiseks õppimist toetavaks 
tervikuks.
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Haridusinnovatsiooni tee klassiruumi läbi kooli-
ülikooli koostöö mudeli

Tobias Ley, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusuuenduse tippkeskuse juhataja,  
haridusinnovatsiooni ja õpianalüütika professor

Janika Leoste, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusuuenduse tippkeskuse  
õpperobootika nooremteadur ja analüütik

Kairit Tammets, Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia keskuse juhataja,  
haridustehnoloogia vanemteadur

Üha enam on osutatud lõhele haridusuuringute, praktika ja polii-
tikakujundamise vahel. On juhitud tähelepanu nii sellele, et poliiti-
kakujundamine ei toetu alati teaduspõhistele lahendustele, kui ka 
sellele, et ülikoolide välja töötatud uudsed metoodikad ja praktikad 
ei jõua koolipraktikasse, või kui jõuavad, ei ole need alati jätku-
suutlikud. See aga raskendab haridusuuenduslike praktikate uuri-
mist, mistõttu muutub ülikoolide jaoks üha olulisemaks koostöö 
koolidega, et viia tõenduspõhine haridusinnovatsioon klassiruumi 
praktikatesse õpetaja igapäevatöö osana. Iseenesest ei ole lõhe 
haridusteadlaste ja praktikute vahel uus probleem, aastakümneid 
on otsitud vastust küsimusele, kuidas koostööd tõhustada. Erine-
vad riigid on pakkunud välja partnerlusel põhinevaid kooli-ülikooli 
koostöömudeleid. Näiteks Hollandi Haridusuuringute Algatus 
NRO (Nationaal Regieorgraan Onderwijsonderzoek), mis eden-

dab uuendusi hariduses, rahastab ja suunab haridusuuringuid 
ja toob kokku haridusteadlasi ja -praktikuid (NRO, 2019; Henrich 
et al., 2018), või Saksamaal toimivad õpetamis-õppimislabo-
rid (Lehr-Lernlabore) (Dohrmann, Rehfeldt & Nordmeier, 2017; 
Priemer & Roth, 2020). Samas ei ole selline koostöö praktikute 
ja uurijate vahel lihtne, sest eeldab ühist töökultuuri, arusaama 
uuendusest, vastastikust soovi haridust uuendada ja selle efek-
tiivsust mõista.  

Järgnevalt tutvustame Eesti oludele kohandatud Tallinna 
Ülikooli (TLÜ) välja töötatud käsitlust sammudest, mis võiksid 
viia uue haridusuuendusliku teadmise liikumisele ülikoolist kooli 
ning selle koolipraktikas rakendumisele. Käsitlus tugineb Ley et al 
(2019) teadmiste omaksvõtu mudelile (knowledge appropriation 
model ehk KAM, joonis 1)

Joonis 1. Teadmiste omaksvõtu mudel (Ley et al, 2019)

Mudel kirjeldab kaasatud poolte vahel aset leidvaid õppeprotsesse 
ja nendest johtuvate muutuste omavahelisi seoseid, eristades 
kolme praktika taset (Leoste, Ley & Tammets, 2019): teadmiste 
kujunemise praktika (joonis 1, vasak pool), muutuste toestamise 

praktika (joonis 1, parem pool) ning teadmiste omaksvõtu praktika 
(joonis 1, keskosa). Teadmiste kujunemise ja toestamise prakti-
kaid võib vaadelda kui kahte üksteist täiendavat õppimisprotsessi. 
See tähendab, et efektiivseks haridusuuenduse viimiseks prakti-
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kasse peaksid aset leidma joonisel 1 kirjeldatud praktikad: õpe-
tajad ja teadlased loovad ühise arusaama uuendusest, protsessi 
käigus saavad õpetajad vajalikku tuge innovatsiooni rakendamisel, 
kuni nad on piisavalt teadlikud uuenduse sisust ning saavad 
hakkama iseseisvalt. Läbi uuenduse kohandamise, rakendamise 
ja valideerimise võetakse teadmised omaks. 

TLÜ välja töötatud haridusuuenduse partnerlusmudel (HUP) 
lähtub eespool kirjeldatud teadmiste omaksvõtu mudelist, mille 
raames ühest küljest analüüsitakse osalejate uute metoodikate 
kohta teadmiste kujunemist ja kinnistumist ning teisalt ehitatakse 
üles osalejaid toetav tugistruktuur. Antud lähenemise oluline 
tunnusjoon on horisontaalsus. Traditsiooniliselt on haridusuuen-
dusi kooli toodud n-ö ülaltpoolt: uurijad loovad uue teadmise, 
hariduspoliitika suunajad valideerivad selle, teadmine pakenda-
takse õpetajakoolituseks, õpetajad rakendavad uusi teadmisi 
klassis ja lõpuks saavad õpilased sellest kõigest kasu. Praktikas 
selline ülalt-alla mudel ei toimi, kuna ei too piisavalt tihti kaasa 
jätkusuutlikku ja laialdast teadmiste omaksvõttu. HUP mudel 
edendab alternatiivset lahendusteed, mis aitab ülikoolil ja koolil 
koostöiselt ja võrdsete partneritena liikuda haridusuuenduse 
omaksvõtu suunas. Mudel koosneb kolmest etapist: I impulsid 
ja ideed (miks ja mida tahame muuta, kuhu liikuda); II koosloome 

ja katsetamine (koostöine pingutus uuenduste disainimiseks ja 
katsetamiseks); III juurutamine ja levik (uuenduste kinnistumine, 
saadud kogemuste jagamine). 

Esimese etapi käivitavad antud mudeli raames koolivälised 
impulsid – uurijate pakutavad uudsed lahendused, teiste koolide 
ja riikide kogemused jms. Ülikooli panus seisneb rahvusvahelise 
kogemuse ja uurimistulemuste tundmises ja väljapakkumises. 
Teises etapis luuakse koos ja katsetatakse uuenduslikke mee-
todeid ja lähenemisi partnerkooli õpetajate osalusel ülikoolis. 
Selleks korraldab ülikool interdistsiplinaarse meeskonnaga part-
nerkooli õpetajatele nn projektipäevad, kuhu õpetajad tulevad 
koos õpilastega. Toetudes projektipäevadel saadud kogemus-
tele alustatakse nende juurutamist klassiruumi praktikasse. See 
toimub ülikooli ekspertide ja õpetajate koostöös, mille käigus 
katsetatakse ja testitakse uuenduslike võtete ja lähenemiste 
kasutamist partnerkooli igapäevases praktikas õpetajate inno-
vatsioonilabori raames (ÕIL). Ülikooli ekspertide ja õpetajate rolle 
juurutamisprotsessis on kirjeldatud joonisel 2: osasid tegevusi 
korraldavad ülikooli esindajad, osasid juhib õpetaja klassipraktikas 
ning teatud tegevused on ühine poolte vastutus – koosloome ja 
tõenduspõhisus innovatsiooni rakendamisel.

Joonis 2. Õpetaja innovatsioonilabori kontseptuaalne mudel

Ülikool annab ÕIL keskmes olevat haridusuuendust juurutavaile 
õpetajaile uuenduse kasutamist toetava koolituse ning nõustab 
neid meetodi rakendamisel, et aidata haridusuuendusel kinnistuda 
reaalses õppetöös. Selles etapis on oluline hinnata, kas sissevii-
davad uuendused toimivad ning milline on nende mõju. Selleks 
on ülikoolis välja töötatud õpianalüütika tööriistakast (Learning 
Analytics Toolbox), mis pakub uudseid tehnoloogilisi võimalusi 
kasutavaid töövahendeid ja uurimisinstrumente, mille abil saab 
nii õpetaja kui ka uurija jälgida klassiruumis toimuvat ning hinnata 
õppeprotsessi elemente. Tööriistakastis olevate vahendite hulgas 
on nii tavapärased küsimustikud ja tunnivaatlusvahendid kui ka 

täisautomaatsed vahendid, mis sobivad kasutamiseks tehno-
loogiarikkas klassiruumis, mis arvestavad muutunud rollisuhete, 
koostöö ja eluliste probleemide lahendamisega. 

Kolmandas etapis leiab aset uuenduse juurutamine ja levik. 
Selles järgus julgustatakse uuendusi juba kasutavaid õpetajaid 
jagama kogemusi ja uuenduslikke lähenemisi teiste sama kooli 
õpetajatega, aga ka laiemalt, kasutades digitaalse õpikogukonna 
vahendeid. 

Ühe näite kooli-ülikooli koostööst haridusuuenduse rakendami-
sel toome robomatemaatikast. Robomatemaatika on matemaa-
tikaõppe toetamine õpperobotite abil, näitlikustades matemaa-
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tilisi probleeme. Projekti eesmärk on hoida õpilaste tähelepanu 
õppimisel, suurendada selle kaudu nende huvi õppetöö vastu 
ning aidata neil paremini ainest aru saada. Hetkel on projekt 
HUP juurutamise ja leviku etapis (etapp 3). Robomatemaatika on 
juurdumas kui üks matemaatikaõppe praktika. Moodustunud on 
õpetajate kogukond, mille liikmed on valmis toetama teiste koolide 
õpetajaid robomatemaatika kasutuselevõtul. Robomatemaatika 
rakendamise kogemus näitab, et suur osa robotite tundi toomise 
raskustest ilmnevad eelkõige esimestes tundides ning hääbuvad 
õpetaja ja õpilaste tehnoloogiliste oskuste kasvades ja matemaa-
tikatunni jaoks uudsete õppimismeetodite omandamisel, samas 
kui õpilaste autonoomia ja õpimotivatsioon kasvavad (Leoste ja 
Heidmets, 2019a, 2020).

Eesti haridusinnovatsioon on rahvusvaheliselt tuntud näh-
tus, samas napib laiaulatuslikke ja tõenduspõhiseid uuenduste 
rakendamise näiteid. Meil on mitmeid ühe kooli entusiastidel 

põhinevaid uuendusi, mille laiem levik seisab veel ees. Ülikooli 
ja koolide koostöö võiks sellele kaasa aidata, HUP-mudel on 
selles osas võimalusi pakkuv algatus. Esimesed kogemused 
HUP strateegia kasutamisest lubavad teha mõningaid järeldusi 
ja pakkuda soovitusi kooli-ülikooli koostöö edendajatele. Oluline 
on siinkohal mõelda, et ülikoolides tuleb luua struktuur, mis 
võimaldaks akadeemilisel personalil ja teadlastel välja töö-
tada kooli-ülikooli koostöövorme ja teha õpetajatega koostööd 
klassiruumi tasandil, et mõista, kas ülikoolis välja töötatud 
praktikad reaalsuses toimivad. Need struktuurid tuleb muuta 
püsivaks, tagada koostöövormide transformatiivne toetus, vaja-
dusel kohapealne tugi, ülikoolis korraldatavad projektipäevad 
koolidele jne. Samuti on vaja ümber mõtestada õpetajate täien-
duskoolituse formaat, võimaldades õpetajal võrdse partnerina 
haridusuuendust koos valdkonna teadlastega kontseptualisee-
rida ja ellu viia. 

Kirjandus
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Õpi- ja lugemisoskuse programmid
Eve Kikas, Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia professor

Piret Soodla, Tallinna Ülikooli eripedagoogika dotsent

Seoses üldpädevuste rõhutamisele akadeemiliste teadmiste- 
oskuste ainutähtsustamise asemel ning tõdemusega, et täna-
seid õppijaid on vaja valmistada ette eluks keerukas, etteennus-
tamatus maailmas, on hakatud rohkem tähelepanu pöörama 
tõhusate õpistrateegiate hindamisele ja õpetamisele. Paraku 
on selgunud, et erinevas vanuses õppijatel ning õpetajatel on 
mitmed vääruskumused ja -teadmised selle kohta, missugune 
strateegia on teatud kontekstis efektiivne (nt Bjork jt, 2013; 
Glogger-Frey jt, 2018; Lawson et al., 2019; McCabe, 2018). Meie 
uurimused on samuti näidanud, et paljud õpetajad ei oska hin-
nata sõnade meeldejätmise ülesande strateegiate efektiivsust 
(pidades kõige efektiivsemaks lihtsat kordamist, samas kui 
eksperimentaalsed uuringud on näidanud grupeerimise ja seos-
tamise eeliseid; vt Kikas jt, 2016; Soodla jt, 2018) ning leida 
efektiivsemaid lugemisstrateegiaid (Soodla jt, 2017). Oleme 
näinud samu raskusi nii algklasside kui põhikooli õpilastel (Kikas 
jt, 2016, 2018; Soodla jt, 2017). Erinevad uuringud maailmas on 
aga näidanud, et erinevate strateegiate sobiva kasutamisega 
kaasneb kooliga seotus, motivatsioon, pingutamine ning pare-
mad õpitulemused (nt Murayama jt, 2013). Need leiud andsid 
tõuke õpetajatele õpistrateegiaid arendavate programmide väl-
jatöötamiseks. Koostasime kaks erinevat programmi, „Õpime 
mõttega” ja „Me loeme”. Esimest programmi oleme katsetanud 
2.–8. klassis, teist 2.–4. klassis. 

Programm „Õpime mõttega” 
Programmi eesmärk on anda õpetajatele vahendid, et toetada 
õpilasi mõistmisele suunatud õpistrateegiate rakendamisel ja 
teadvustamisel. Täpsemalt õpetati visuaalsete abivahendite 
(mudelite, jooniste jm) kasutamist, õpitava seostamist isiklike 
kogemustega ning varasemalt õpituga, õpitava grupeerimist ning 
süstematiseerimist. 

Programm koosneb kolmest etapist ja 18 tunnist. 
I etapp (3 tundi): üldine sissejuhatus mälu ja mõtlemise toimi-
misse ja ülevaade, kuidas see on õppimisega seotud. Õpilaste 
individuaalsete erinevuste tundmaõppimine. 
II etapp (4 strateegiate õppimise tundi, lisaks õpitu rakendamine 
tundides): kolme õpistrateegia (visualiseerimise-modelleerimise 
ehk pildilise materjali kasutamise, seostamise, grupeerimise ehk 
rühmitamise) õpetamine ja rakendamine.
III etapp (2 tundi): kõigi strateegiate kasutamine-võrdlemine, 
õpilase enda tugevuste-nõrkuste analüüsimine. Programmitunnid 
on koolitunni osad, millele kulub 10–45 minutit (olenevalt tunnist 
ja konkreetsest klassist). 

Välja on töötatud ka materjalid õpetajatele (juhend üldteemade 
õpetamiseks koos ülesannetega; näidisülesanded strateegiate 
rakendamise kohta matemaatika, emakeele ja loodusõpetuse 
tundides; lisafail abimaterjaliga, mida tundides kasutada) ja tööle-

hed õpilastele. Programmi tutvustatakse kahel kohtumisel – enne 
algust ja programmi keskel, õpetajaid toetatakse kogu programmi 
jooksul veebikeskkonnas. 

Programmi on katsetatud ja selle efektiivsust hinnatud kaks 
korda. 2017/2018. õppeaastal hinnati efektiivsust arvutipõhiste 
õpipädevuse testidega 2. ja 4. klassis. Selles uurimuses osales 
302 teise klassi ja 469 neljanda klassi õpilast (katserühmas 72 
ja 82 õpilast, vastavalt 2. ja 4. klassist, teised kuulusid kontroll- 
rühma). Selgus, et pärast programmi hindasid katserühma  
4. klassi õpilased mõistmisele suunatud strateegiaid efektiivse-
maks kui kontrollrühma õpilased. Enne programmi rakendamist 
hinnangutes vahet ei olnud. 2. klassis sarnast efekti ei leitud. 
2018/2019. õppeaastal katsetati programmi teist korda, kaasates 
ka vanemaid klasse. Programmi muudeti, toetudes õpetajate 
tagasisidele ja uurimuse tulemustele (täpsustati sissejuhatavaid 
teemasid, muudeti lõpuosa ülesandeid, muudeti sõnastust selge-
maks). Sel korral koostasid õpetajad ise ülesanded ainetundides 
rakendamiseks. Osales 32 klassi ja 656 õpilast (211 õpilast 5.–8. 
klassist). Muutusi hinnatakse nii arvuti- kui ka pabertestidega, 
ülesanded on mitmekesisemad ja seostatud programmiga. Vii-
mane hindamine toimub 2019. aasta sügisel ja analüüse veel 
tehtud pole. 

Programm „Me loeme“
Programmi eesmärk on anda õpetajatele vahendid, et toetada 
õpilaste teadlikkust lugemise protsessist ja lugemisstrateegiatest, 
harjutada strateegiate kasutamist ning toetada õpilasi õppe- 
protsessi eesmärgistama ja hindama. Programm põhineb neljal 
mõistmisstrateegial: ennustamine, küsimuste esitamine, selgita-
mine ja kokkuvõtte tegemine. Paralleelselt lugemisstrateegiate 
harjutamisega õpitakse oma tunnitegevusi eesmärgistama ja 
planeerima ning õppimist ja selle tulemust hindama.

Programm koosneb kolmest etapist.
I etapp (3 tundi): üldine sissejuhatus lugemise tähtsuse ja vajalik-
kuse kohta, nelja lugemisstrateegia tutvustamine ja demonstree-
rimine, rühmatöö tutvustamine, oma tegevuse eesmärgistamine, 
oma oskuste ja pingutuse hindamine.
II etapp (14 tundi): lugemisstrateegiate harjutamine rühmatöös, 
oma tegevuse eesmärgistamise ja hindamise harjutamine.
III etapp (1 tund): kokkuvõtte tegemine õpitust, enesehindamine, 
tagasiside.

Programmi koostajad on loonud materjalid õpetajatele (juhend, 
mis sisaldab programmi teoreetilisi aluseid, juhiseid õpetamiseks 
ja õpilaste oskuste arengu jälgimiseks ja hindamiseks, tunni-
kavasid) ja õpilastele (kolme raskusastmega lugemistekstid ja 
tugimaterjalid). Programmi tutvustatakse kahel kohtumisel – enne 
algust ja programmi keskel, õpetajaid toetatakse kogu programmi 
jooksul veebikeskkonnas. Õpetajad peavad programmi jooksul 
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elektroonseid logiraamatuid, mis toetavad neid eneseanalüü-
sil ning on abiks programmi koostajatele õpetajate toetamisel. 
Õpetajad käivad programmi jooksul vaatlemas sama programmi 
rakendavate kolleegide tunde, harjutavad tekstide kohandamist 
vastavalt õpilaste oskuste tasemele ning jälgivad ja analüüsivad 
enda klassi õpilaste oskuste arengut. 

Programmi on katsetatud ja selle efektiivsust hinnatud kaks 
korda. 2017/2018. õppeaastal osales programmis kümme 2. ja 4. 
klassi õpetajat koos õpilastega (2. klassis 129 õpilast, 4. klassis 
112 õpilast). Kontrollrühma kuulus kuus klassi (2. klassis 86 õpi-
last, 4. klassis 45 õpilast). Selgus, et mõlema klassi katserühmas 
arenes programmi jooksul kontrollrühmaga võrreldes oluliselt 
kiiremini õpilaste teadlikkus lugemisstrateegiate tõhususest ning 
saavutatud erinevus rühmade vahel jäi püsima ka neli kuud pärast 
programmi lõppemist. Programmil oli positiivne mõju ka õpilaste 
loetu mõistmisele: pärast programmi lõppemist olid katserühma 
õpilaste loetu mõistmise tulemused võrreldes kontrollrühmaga 
oluliselt paremad. Neli kuud pärast sekkumist oli erinevus loetu 
mõistmises aga rühmade vahel vähenenud. Tegime programmi 
muudatusi lähtuvalt saadud tulemustest ja õpetajate tagasisi-
dest (täiendasime õpetajamaterjale ja tunnikavasid, muutsime 
programmi ajakava paindlikumaks) ning 2018/2019. õppeaastal 
katsetasime programmi teist korda. Sel korral osales 15 2.–4. 
klassi õpetajat ja 279 õpilast. Õpilaste teadmisi ja oskusi on 

hinnatud kaks korda, viimane hindamine toimus 2019. aasta 
sügisel ja analüüse veel tehtud pole.

Kokkuvõte
Arvestades õpilaste ja õpetajate madalat teadlikkust õpistratee-
giatest ja oskamatust neid õppimisel kasutada, on ilmselgelt vaja 
õpetajaid koolitada ja erinevaid sekkumisprogramme korraldada. 
Eespool kirjeldatud programmid pakuvad võimalust tõsta nii õpe-
tajate teadlikkust kui õpilaste õpipädevust. Esimese katseuuringu 
tulemused näitasid küll programmide efektiivsust, kuid viitasid 
ka modifikatsioonide vajadusele. Esiteks tõstatus küsimus, mis 
klassides võiks programmide rakendamisega alustada. Kui prog-
ramm „Me loeme“ oli sarnaselt tõhus nii 2. kui 4. klassis, siis 
programmi „Õpime mõttega“ rakendamiseks esimestes klassides 
tuleks seda ilmselt modifitseerida. Teine katseuuring, kus osale-
sid ka põhikooli III kooliastme õpilased, näitab, et programm oli 
tõhus vanemates klassides. Teine küsimus on seotud õpilaste 
individuaalsete iseärasuste arvestamisega. Õpetaja rakendas 
programmi, kohandamata tegevusi õpilaste vajadusi arvestavalt. 
Seda oleks aga võimalik teha, kaasates koolide tugispetsialiste, nii 
eripedagooge kui koolipsühholooge. Seega – programmid on välja 
töötatud, katsetused on olnud edukad, kuid töö nendega jätkub. 
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Õpiringide roll haridusuuenduses
Maria Jürimäe, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusuuenduskeskuse õppekava peaspetsialist

Katri Lamesoo, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusuuenduskeskuse juhataja

Õpetajate koostööst räägitakse üha enam kui nüüdisaegse õpi-
käsituse eeldusest. Aga mille nimel ja kuidas koostööd teha? 
Kuidas saavutada seda, et kogu haridusasutuse meeskond saaks 
asjadest üldjoontes ühtmoodi aru ega veaks igaüks oma suunas 
nagu luik, haug ja vähk? Nii teadusuuringute kui Eesti praktilise 
kogemuse põhjal soovitame koostöövormina professionaalseid 
õpikogukondi ehk õpiringe. Kui õpetajad tegelevad kindlas formaa-
dis süsteemselt professionaalse enesearenguga, toob see kaasa 
positiivseid muutuseid nii organisatsioonikultuuris ja õpetajate 
rahulolus kui ka laste arengus ja õpitulemustes (Lomos, Hofman, 
Bosker 2011).

Tartu Ülikoolis on õpetajate õpiringe toetatud ja uuritud juba 
kümme aastat. 2009–2010 alustas tollane haridusuuringute ja 
õppekavaarenduse keskus nelja kooliga kujundava hindamise 
teemal ning moderaatoriteks olid ülikooli töötajad. Sama vormi 
laiendati järgnevatel aastatel juba 12 koolile. Sai selgeks, et selline 
professionaalse arengu formaat tõepoolest võimestab õpetajaid 
ja tagab haridusuuenduste jätkusuutlikkuse. Teisalt selgus ka see, 
et õpiringide juhtimise ja modereerimise võimekus peaks olema 
koolis või lasteaias kohapeal. Järeldus: piiratud ressursside tingi-
mustes on ülikoolil mõistlikum pigem ette valmistada õpiringide 
juhte, kui ise õpiringe modereerida.

Hüva, aga mis see õpiring ikkagi on? 
Igal haridusteadlasel on muidugi oma lemmikdefinitsioon (Lomos 
jt. 2011). Siiski võib öelda, et mitte igasugune õpetajate koostegut-
semine ja koostöö ei ole veel õpiring. Koosolekud, ainekomisjonid, 
kooliastme grupid, lõimingugrupid, ühise kavandamise grupid, 
kujundava hindamise kogukonnad, kriitiliste sõprade kohtumised, 
praktikakogukonnad, supervisioon, kovisioon – neil võib olla roh-
kem või vähem õpiringile omaseid tunnuseid. Meie oleme oma 
töös lähtunud arusaamast, et õpiringid on regulaarsed, strukturee-
ritud ja fokuseeritud kohtumised, kus kõiki osalejaid käsitletakse 
professionaalidena, vigade tegemist peetakse arengu loomulikuks 
osaks, eksperimenteeritakse andmepõhiselt, oma tegevust reflek-
teeritakse ja arendatakse edasi. Õpiringidena toimivad paljudele 
tuntud LP (Learning Environment and Pedagogical Analysis), 
Brookhart-Tiisvelti kujundava hindamise kogukonnad, lõimingu-, 
ainevaldkonna- ja kooliastmepõhised kogukonnad. 

Õpiringi tegevuse siht on üldiselt jagatud teadmus, meie-
tunne ja suurem professionaalsus. Ei tohi aga unustada, et need 
pole eesmärgid omaette. Kogu õpiringide tegevus on ikka selle 
teenistuses, et laste õppeprotsess oleks parem: tõhusam, moti-
veeritum, sügavam, tähenduslikum. Lomos ja ta kaasautorid leid-
sidki metaanalüüsis, et õpetajate tegutsemine professionaalses 
kogukonnas/õpiringis toob kaasa väikse, ent siiski olulise õppijate 
õpitulemuste paranemise (Lomos jt 2011).

Kui mõju õpilaste tulemustele ei ole väga suur, siis miks ikkagi 
õpetajad üldse peaksid tegema koostööd ja koostöiselt õppima? 
Üks põhjus on kindlasti see, et kui me laste puhul väärtustame 
sotsiaalset pädevust ja koostööoskust, siis peaksid õpetajad 
selles osas mitte üksnes sõnadega, vaid ka tegevusega eeskuju 
andma (Coke 2005). 

Katrien Vangrieken koos kolleegidega on analüüsinud 82 tea-
dusartiklit õpetajate koostöö erinevate vormide kohta ning nende 
mõju õpitulemustele, koolikultuurile ja suhetele (Vangrieken, 
Dochy, Raes, Kyndt 2015). Muuhulgas eristasid nad termineid 
cooperation ja collaboration: esimene on laiem mõiste ning võib 
tähendada ka sellist tegevust, kus jagatakse rollid ning igaüks 
teeb ära oma jupi; teine on tööviis, mille puhul õpetajad tõesti 
tegutsevad koos. Collaboration võib hõlmata lisaks otsesele koos-
töötamisele ka muid praktikaid: lugude ja kogemuste jagamine, 
nõu küsimine ja andmine, abistamine jms. Kas sellisest eristusest 
võiks kasu olla ka eesti keeles? Näiteks cooperation kui koostöö 
ja collaboration kui ühistöö?

Õpetajate koostöö ei tähenda seda, et nad lihtsalt õpetavad 
koos samas õppeasutuses, vaid seda, et seal valitseb koostöö-
vaim – väärtustatakse jagamist, ühiseid arutelusid, kavandamist, 
refleksiooni. Mitte sellepärast, et juhtkond nõuab, vaid kõik osale-
jad tunnevad, et neile kui õpetajatele ja nende õpilastele on sellest 
kasu. On autoreid, kes eristavad sellist autentset ühistegutsemist 
formaalsest juhtkonna organiseeritud koostööst.

Vabatahtlikkus on oluline!
Mitmel ingliskeelsel maal on õpiringide olemasolu, arv ja nen-
des osalemine välishindamise olulised mõõdikud. Siin on oht, 
et õpiringid hakkavad tegutsema paberil; kõik koosolekud, aine-
nõukogude kohtumised jms nimetatakse õpiringideks. Need ju 
toimuvad ometi regulaarselt, seal arutatakse õpilaste õppimise 
ja arenguga seotud teemasid ning neis osalemine võimaldab õpe-
tajal professionaalselt areneda, kolleegidelt õppida ning nendega 
kogemusi jagada. Mõnikord see nii ongi, ent enamasti on sellistelt 
kohtumistelt puudu õpiringide vaimsus: igaühe aeg rääkimiseks, 
ärakuulatud saamiseks, vastastikune austus ja tunnustus. Pigem 
valitseb ülesandekeskne lähenemine, igaüks teeb oma osa ära, 
reflektsioonile aega ei raisata, juhid ja aktiivsed räägivad, teised 
pigem kuulavad. Enamasti on õpetajad nii koolides kui lasteaeda-
des sellistegi koostööformaatidega rahul – nad pole ju teistsugust 
kogenud.

Eestis õnneks välishindamine koolidele ja lasteaedadele õpi-
ringisurvet ei pane. Iga asutus tunnetab ise, kas ja milleks ta on 
valmis. Saab proovida erinevaid õpiringi meetodeid ning neid 
pärast ühiselt reflekteerida: mis sobib mille jaoks ja mis sobib 
just meile. 
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Kas selleks on vaja eraldi väljaõpet?
Kas selleks, et oma koolis või lasteaias õpiringi teha, vajavad 
õpetajad ja juhtkonna liikmed ka mingit erilist ettevalmistust? 
Vastus oleneb sellest, milline on kõne all olevate õpetajate etteval-
mistus ning organisatsioonikultuur. Kui igal õpetajal on oskused 
grupiprotsesside juhtimiseks, ta valdab aktiivõppe meetodeid, 
väärtustab õppija autonoomiat ning oskab anda ja vastu võtta 
konstruktiivset tagasisidet, siis põhimõtteliselt sellest piisab, et 
eest vedada ka kollegiaalset õpiringi. Eestis on koole, veel rohkem 
lasteaedu, kus sedalaadi kollegiaalne õppimis- ja jagamiskultuur 
päris kenasti toimib. Eriti juhul, kui kohtumiste eesmärk on nt 
mängude või meetodite tutvustus kolleegidele. 

Leiame siiski, et kooli või lasteaia tasandil on mõistlik spet-
siaalselt arendada õpiringi juhtimise pädevust. Selleks on mitmeid 
viise. Eesti koolides ja lasteaedades on juba levinud LP, mille 
grupijuhtidele antakse eelnevalt küllaltki põhjalik ettevalmistus. 
Kujundava hindamise õpikogukonnad on üles ehitatud lumepal-
li-formaadis – kui oled ise õppijana kõigil seitsmel kogunemisel 
osalenud, siis võid ise sama kogukonda juba juhtima hakata. Selle 
võimaluse tagab üks kindel teema ja fookus ning läbi proovitud 
meetodid. 

Sageli tulevadki õpetajad õpiringi juhtide koolitusele oma 
kogemustega. Vahel arvavad nad, et õpiring või koostööformaat, 
mida nemad on kogenud ja millega nad on harjunud, ongi ainus 
võimalik. Kas kujundava hindamise õpiringi saaks aga teha ka 
mingil muul moel? Kas lisaks LPle on lähenemisi, mis oleksid 
rohkem teema- või probleemi-, mitte juhtumikesksed?

Kogemus pöörab õpiringi usku
Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus on aastate jooksul katse-
tanud erinevaid ühistöö vorme ja meetodeid ning õpiringi juhtide 
koolitustel proovime need praktiliselt läbi. Sellele järgneb põhjalik 
reflektsioon: mida tundsid osalejana, kuidas tajusid kaasõppijaid, 
kui avatult said rääkida oma kordaminekutest ja ebaõnnestumis-
test, mida õppisid ja kuidas seda hindasid. Kohtumiste vahel on 

igal osalejal (või grupil/paaril) ülesanne katsetada samu asju 
kolleegidega koolis või lasteaias. Just kogemused on need, mis 
pööravad õpetajaid „õpiringi usku“ – erinevaid meetodeid ise 
läbi tehes tajutakse, kuidas muutub tõhusamaks ajakasutus, 
kuidas iga osaleja tõepoolest saab kõneleda ja kuulata, kuidas 
eriarvamusi aktsepteeritakse.

Mõnd õpiringi meetodit koolitusel katsetanud õpetajad leiavad 
sageli, et see meeldib neile. Mõned neist on valmis kohe seda 
kasutama ka oma koolis või lasteaias. Teised leiavad, et meetod 
on küll tore, ent vaevalt see nende koolis või lasteaias toimiks. 
Oleme aga näinud, et meetodid toimivad enamasti mõlema grupi 
puhul – kui taas kohtuda, siis on skeptikud tihti imestunud, et isegi 
nende konservatiivsemad ja kriitilisemad kolleegid tulid üllatava 
innuga kaasa. Muidugi ei toimi kõik alati ja igal pool. Siin ongi 
abi ühisest analüüsist ja kogemuste reflekteerimisest: kas kõik 
vajalikud tingimused said ikka täidetud? Näiteks õpiringide puhul 
on üks olulisem tunnus osalemise vabatahtlikkus. Õpetaja peab 
tõesti ise soovima neis osaleda, kas või selleks, et proovida, mis 
asi see on. Veel parem, kui tal on juba professionaalne arenguees-
märk – selleks, et oma õpetamist paremaks muuta, saada uusi 
ideid, õppida tegelema teatud HEV-lastega, suhelda vanematega, 
motiveerida õppijaid, omandada uusi meetodeid ja mänge.

Õpipoisist meistriks
Paljude aastate kogemus näitab, et õpetajad, kes on osalenud õpi-
ringi juhtide põhikoolitusel, tunnevad end palju kindlamalt, et alga-
tada ja eest vedada õpiringe ka oma koolis või lasteaias. Mõne aja 
pärast sooviksid nad tihti teadmisi veel süvendada ja laiendada, 
läbi mängida uusi meetodeid, arutleda organisatsiooniprotsesside 
ja erinevate õpetajate kaasamise üle. Selleks olemegi kokku pan-
nud ka õpiringi juhtide rikastamisprogrammi, kus juba kogenud 
õpiringi juhid saavad arengus järgmise sammu astuda. SA Innove 
toel on esimesed õppurid juba ka rikastamisprogrammi läbinud. 
Kõiki õpiringi metoodika omandamisest huvitatuid ootame jätku-
valt pöörduma TÜ haridusuuenduskeskusesse.
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DigiYouth toetab uudsel viisil tulevikuoskuste loomist
Heidi Maiberg, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusuuenduskeskuse koolide ja ekspertide võrgustiku koordinaator

Eda Tagamets, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi kroonik

Eesti haridust peetakse rahvusvahelises mastaabis suureks edu-
looks – väike ja mitte väga rikas riik on piiratud ressurssidega 
saavutanud PISA testides paremaid edetabelikohti kui paljud 
suuremad ja rikkamad riigid. Seestpoolt vaadates on meie üld-
haridussüsteemis ka arenguruumi: õpe on endiselt kooli- ja aine-
keskne ning õpetaja juhitud, elulisi oskusi ei arendata piisavalt 
ning õpilaste õpihuvi ja -motivatsioon kipuvad langema.

Tartu Ülikooli (TÜ) õpetajakoolituse aluseks on juba mõnda 
aega nüüdisaegne õpikäsitus, mille kohaselt õppimine on koos-
töine teadmuse konstrueerimine ning kooli ülesanne on ainetead-
miste kõrval anda õpilasele valmisolek elukestvaks koostöiseks 
õppimiseks. Kuidas aga koole selles missioonis toetada? 

Haridusuuenduse praktilisi meetodeid otsib, uurib ja katsetab 
TÜ haridusteaduste instituudis haridusuuenduskeskus. Peamiselt 
on meie tegevus suunatud Eesti koolijuhtidele ja õpetajate mees-
kondadele. Arvestades aga seda, et tänaste õpilaste tulevane 
töömaailm on üha enam rahvusvaheline ning multikultuurne, 
oleme otsinud võimalusi ka rahvusvahelisteks tegevusteks. 

Projekti DigiYouth algidee sündi ei mäleta täna enam täpselt 
keegi. Ilmselt sai see mõne konverentsi kohvipausi ajal hoogu 
läinud vestluse käigus salvrätile sirgeldatud ja mõneks ajaks 
unustatud. Aga headel ideedel on omadus salamisi idaneda ja 
juuri ajada ning saabuski hetk, mil kokku said vajadus ja võimalus: 
avanes INTERREGi Kesk-Läänemere programmi taotlusvoor, mille 
üks prioriteet oli noorte ettevõtlikkuse arendamine. 

Haridusuuenduskeskus leidis partnerid Soomest, Rootsist 
ja Lätist ning koos lihviti plaane. Sihiks võeti noorte ettevõtlik-
kuse, loovuse ja rahvusvaheliste koostööoskuste arendamine 
digitoodete ja teenuste arendamise kaudu. 2018. aastal alustaski 
DigiYouth: projekt, kus Eesti, Läti, Soome ja Rootsi kooliõpilased 
vanuses 14–19 moodustavad rahvusvahelised tiimid, mis loovad 
oma õpilas-idufirmad. Koos mõeldakse välja toote või teenuse 
idee, töötatakse välja prototüüp ning pannakse paika müügiplaan. 
Meie esimese lennu õpilastel on plaanis luua näiteks rakendusi 
sõidujagamiseks, keskkonnasõbralikke turundusettevõtteid, kes-
kendumist toetavaid lahendusi ja arvutimänge. Tiimid peavad 
kokku leppima suhtlemiskorra ja -kanalid ning lahendama töö 
käigus tekkivaid erimeelsusi. Toeks on neile pärisettevõtjatest, 
disaineritest ning investoritest mentorid. 

Igapäevases koolielus näeb see välja nii, et õpilastel on näda-
las üks DigiYouthi tund, kus nad õpetaja toel uusi oskusi õpivad, 
oma arengut hindavad ning järgmisi samme plaanivad. Tiimi-
kaaslastega suhtlemine toimub peamiselt interneti teel, silmast 
silma saadakse kokku paar korda aastas toimuvatel suurüritustel. 
Need on seni toimunud Raumas ja Visbys, peatselt on tulekul 
kokkusaamised Tartus ning Tallinnas. Õpilase jaoks kestab projekt 
poolteist aastat, samal ajal saavad tuge ka osalevate koolide 
õpetajad, kelle erialast arengut saab projekt toetada koolituste 
näol. Projekt kestab aastani 2021 ning selle vältel saab projektis 
osaleda kokku 220 õpilast ning 45 õpetajat ja mentorit. Valmivad 

õppematerjalid (alates fookusgrupi intervjuu korraldamisest kuni 
reklaammaterjalide disainini) jäävad kõikidele soovijatele vabalt 
kasutamiseks DigiYouthi siseveebi. 

Mida on õppinud DigiYouthi algatajad? Seda, et paljude part-
neritega suhtlus nõuab aega, kannatlikkust, asjade mitu korda 
üle kordamist ja kontrollimist. Samuti seda, et tuleks kasuks, kui 
osalevas koolis lööks kaasa mitu õpetajat –  nad juba õppeaasta 
alguses arvestaksid plaane tehes võimalusega luua sünergiat 
projektõppes, kus üks pluss üks on rohkem kui kaks. Tulevikuplaan 
ongi digiettevõtlus lõimida rohkem kooli tavalisse õppetöösse 
huvitunni, loovprojekti või valikaine, aga ka kohustuslike kursuste 
osana, et see ei nõuaks koolilt ega õpilastelt lisaressursse. 

DigiYouthis osalevate Eesti õpetajate hinnangul on tegu 
suurepärase võimalusega teha tõeliselt lõimitud probleem- ja 
projektõpet, kus korraga arenevad noorte informaatika-, ettevõt-
lus- ja suhtluspädevus, võõrkeele- ja probleemilahendusoskus 
ning esinemisjulgus. Kuna kogu suhtlus toimub inglise keeles, 
visatakse õpilased esimesest päevast keelekümbluse vanni. Selle 
tulemusi oli õpetaja sõnul märgata juba pärast esimest kohtumist. 
„Need õpilased, kes meeletult kartsid tunnis eksida ja seepärast ei 
teinud ilma sundimiseta üldse suud lahti, hakkasid vabalt rääkima. 
Tundub, et nad ületasid ise endale seatud takistuse, et parem ei 
räägi, kui ei ole sada protsenti kindel, et kõik on grammatiliselt kor-
rektne,“ tõi välja Pärnu Ühisgümnaasiumi õpetaja Kaia Metsaalt. 

Õpilaste jaoks on kõige keerulisem olnud teadmatusega toi-
metulek – et nad peavad ise uurima ja katsetama ning ühtki 
õiget vastust neile ette ei anta. Projektimeeskonna sõnul on 
olnud suurepärane kogemus jälgida, kuidas tavalised itsitavad 
teismelised muutuvad messiboksis oma toodet esitledes ühtäkki 
nii asjalikeks ja asjatundlikeks noorteks ettevõtjateks. Isegi kui 
kõigist või enamikust „diginoortest“ ei saa tulevikus ettevõtjaid, on 
nad kindlasti astunud pika sammu aktiivsema, loovama ja koos-
töisema elu suunas. Nagu seisab kirjas õpiväljundites: „õpilane 
on uudishimulik ja kohanemisvõimeline, tegutseb paindlikult ka 
ennustamatutes või pidevalt muutuvates oludes, suhtub keeru-
katesse ülesannetesse kui väljakutsetesse“.

Projekt DigiYouth, 2018–2021
Juhtpartner: Tartu Ülikool. Partnerid: Turu Ülikooli Rauma kolledž, 
Uppsala Ülikooli Gotlandi linnak, Ventspilsi Haridusamet
Toetab INTERREGi Kesk-Läänemere programm
Vaata lisa: digiyouth.eu 
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Võrdsed võimalused noorsootöös sünnivad parema 
teadmise ja kaasamise najal

Kaire Soomets, Eesti Noorsootöö Keskuse kohaliku tasandi koostöö- ja arenguüksuse suunajuht

Reelika Pirk, Eesti Noorsootöö Keskuse noorsootöö kvaliteedi arendamise üksuse peaekspert

Age Toomla, Eesti Noorsootöö Keskuse noorsootöö kvaliteedi arendamise üksuse peaekspert

124 Perioodil 2017–2018 eraldas riik omavalitsustele täiendavat toetust summas 19 950 000 eurot, sh 5,7 miljonit 2017. aastal ja 14,25 miljonit 2018. 
aastal.

125 Huviharidus on osa noorsootööst ja mitteformaalsest õppest, mida korraldatakse huvikoolides õppekava alusel. Huvikoolide tööd reguleerib huvikooli 
seadus ja huviharidusstandard. 

126 Huvitegevus on osa noorsootööst ja mitteformaalsest õppest, huvidega tegelemine võib toimuda koolide, noortekeskuste, noorteühingute jm asutuste 
ja ühingute juures toimuvates huviringides.

127 01.09.2017–31.12.2018.
128 Tulemused seisuga 22.07.2019.

Riigi toel sai huviharidusest ja huvitegevusest osa 
ligi 60 000 noort

Noorsootöö peamine eesmärk on toetada noore isiksuse 
mitmekülgset arengut ning luua selleks vajalikud tingimused 
ja keskkond (Noorsootöö seadus, 2010). Noorsootöö toimub 
kõikjal meie ümber: kooli huviringist malevateni, laagritest noorte 
omaalgatusprojektideni, noortekeskustest noortevahetusteni ja 
huvikoolitundideni. Põhivastutus noorsootöö korraldamise eest 
lasub Eestis kohalikel omavalitsustel, kes määravad oma piir-
konna prioriteedid ning planeerivad eelarve nende saavutamiseks. 
Riik on aga oluline partner, kes loob seadused ja strateegilise 
raami ning pakub kohalikele omavalitsustele tuge noorsootöö 
elluviimiseks. Riigi ja omavalitsuste koostöö noortele arengu-
võimaluste loomiseks on toiminud juba 20 aastat. Noorsootöö 
seaduse jõustumisega 1999. aastal muudeti ka kohaliku oma-
valitsuse korralduse seadust ning vallad ja linnad said ülesande 
korraldada noorsootööd. 

Riigi silmis on noored olnud alati oluline sihtrühm. Riigi tugi 
omavalitsustele puudutab ühtviisi nii noorsootöö korraldamist (nt 
huvihariduse ja -tegevuse pakkumine ja kavandamine), arenda-
mist (nt noorsootöö kvaliteedi tõstmine ja tagamine), struktuuride 
loomist (nt noorsootööasutuste arengut toetavad tegevused) 
kui ka noorsootöötajate koolitamise ja tasustamisega seotud 
küsimusi (nt noorsootöötaja kutse, taseme- ja täiendõpe). 

2017. aastal alustas riik kohalike omavalitsuste täiendavat toe-
tamist ligikaudu 20 miljoni euroga124, et oluliselt mitmekesistada 
huvihariduse125 ja -tegevuse126 võimalusi noortele, tõsta pakutava 
kvaliteeti ning vähendada ebavõrdsust noorsootöös. Selleks, et 
toetuse kasutamine aitaks võimalikult hästi nimetatud eesmärke 
saavutada – looks noortele just kohalikest oludest ja piirkonna 
noorte vajadustest lähtuvad võimalused noorsootööks – jättis 
riik huvihariduse ja -tegevuse toetuse planeerimis- ja otsustusõi-
guse omavalitsustele. Toetuse kasutamise esimese perioodi127 

tulemusel tehti 1772 tegevust, sh uusi osalemise võimalusi loodi 
1237128. Riigi toel ellu viidud tegevustest sai osa 63% rohkem 
noori kui ilma toetuseta. Kohalikud omavalitsused on kinnitanud, 

et toetus parandas huvihariduse ja -tegevuse mitmekesisust 
ja kättesaadavust. Toetuse kasutamise ülevaatega on võimalik 
tutvuda veebilehel https://noortehuviheaks.entk.ee/#. 

Alljärgnevas artiklis vaatame, kuivõrd õnnestus omavalitsustel 
noorsootöö võimaluste kättesaadavuse parandamine ja ebavõrd-
suse vähendamine ning mil viisil saaks senisest veel paremini 
kaasata noori toetuse kasutamise planeerimisse.

Ebavõrdsus huvihariduses ja -tegevuses 
osalemisel ei ole müüt

Noorsootöö lähtub seisukohast, et iseenese ja ümbritsevaga 
hästi toime tulev noor on ka ühiskonnale arengueeldusi loov jõud 
(Schlümmer, 2013). Näiteks toetavad noorsootöös (huviringis, 
huvikoolis, noortekeskuses, malevas, noorteühingus vm) saa-
dud kogemused ja õpitu noort tasemehariduse omandamisel, 
elukutsevalikul ning sotsialiseerumisel, aga ka iseenesega toime-
tulevaks ja aktiivseks ühiskonnaliikmeks kujunemisel. Teisisõnu 
on noorsootööl oluline positiivne mõju isiksuse kujunemisele 
ning ühiskonda panustava kodaniku vormimisel. Oluline on aga 
märgata, et mitte kõigile ei ole need võimalused tagatud. Võrdsete 
võimaluste loomiseks noorsootöös on vaja teada, kus peitub 
ebavõrdsus ja seda saab teha vaid sihtgruppi ehk noori kaasates.

Pakutavad võimalused pole kõigile võrdselt kättesaadavad. 
Noorsootöös mitteosalevad noored on uuringus esile toonud või-
maluste puudumist ehk tõika, et kodukohas ei pakuta huvialasid, 
millega soovitakse tegeleda või asuvad need nii kaugel, et nendeni 
jõudmine pole noorele võimalik (Noorsootöös osalevate …, 2018: 
17-18). Pakutavate võimaluste kauguse kõrval võib probleemseks 
osutuda ka rahaline kitsikus. Nii tõid noored uuringus välja, et 
nende osalemist noorsootöös takistavad ka kõrged osalustasud, 
võistlustele (kus noored oma oskusi proovile panevad) kuluvad 
summad ning kallis varustus. Majanduslike aspektide esiletoo-
mine võib viidata perekonna piiratud võimalustele ja kuigi vaesust 
kannatavate laste olukord on Eestis järjepidevalt paranenud, elas 
2016. aastal Eestis suhtelises vaesuses siiski 7–26aastastest 
noortest 19% (u 53 836 noort) (Statistikaamet, 2018: 82).
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Ebavõrdne on ka puuetega129 noorte olukord. Puuetega noorte 
huviharidusest ja -tegevusest kõrvalejäämine on tõsine prob-
leem nii ühiskonnas laiemalt kui ka noorsootöös spetsiifiliselt. 
Noorsootöö kontekstis puudutab see 7–26aastastest ühtekokku 
5,1% (Statistikaamet, 2018: 21). Puudega noorte osalemisele 
noorsootöös pööras tähelepanu 2015. aastal omavalitsustes 
korraldatud uurimus, mis tõi esile, et puudub info erivajadustega 
noortest ja nende vajadustest ning personali väljaõpe ja koge-
mused on ebapiisavad. Ühtlasi jäi teravalt kõlama, et puuetega 
noorte kaasamine sõltub suuresti nende erivajadusest. Nii on 
kergema puude või erivajaduse korral kaasamine lihtsam, samas 
kui raskema puudega noore kaasamine nõuab lisaressursse, sest 
juurde on vaja tugipersonali ning kohandada tuleb nii füüsilist 
ligipääsetavust kui ka ruumide sisustust (Kõiv, jt. 2016: 87). 

Ebavõrdsus huvihariduses ja -tegevuses osalemisel ei ole 
seega müüt, vaid tegelikkus, millega tuleb noorsootöö võimaluste 
pakkumisel arvestada. Noortevaldkonna 2014–2020 arengukavas 
on olnud võrdsete võimaluste loomine ja noorsootööteenuste 
kättesaadavuse parandamine eri sihtrühmade jaoks läbiv teema.

 

Võrdsust suurendav arvutusmudel 
Iga noor ja tema arenguvõimalused on olulised, mistõttu oli ka 

riigi soov aidata täiendava toetusega omavalitsusi noortele kät-
tesaadavamate ja mitmekesisemate arenguvõimaluste loomisel. 
Sellest ajendatuna loodi huvihariduse ja -tegevuse toetussüsteem. 
Toetuse põhimõtete väljatöötamisel olid kõne all mitmed erinevad 
lähenemised, kuid otsustati võrdsust suurendava arvutusmudeli 
kasuks. Lahtiseletatuna tähendab see, et omavalitsusele eralda-
tava toetuse arvutamisel arvestatakse erinevaid asjaolusid, mis 
toetavad noorte jaoks võrdsete võimaluste tagamist (Riigieelarve 
seaduses …, 2015). Näiteks on toetuse suuruse arvestamise 
aluseks võetud omavalitsuses elavate noorte, puuetega noorte 
ja toimetulekuraskustega peredes elavate noorte arv, et tagada 
huvihariduse ja -tegevuse võimalustele juurdepääs neile, kellel ei 
ole seda üldse või on ligipääs piiratud majandusliku olukorra tõttu. 
Lisaks ei ole toetuse kasutamisel piiratud tegevuste maksumust 
ühe noore kohta, et lähtuda noorest ning vastata tema eripäradele 
ja vajadustele. Eraldi tähelepanu on pööratud omavalitsuses ela-
vatele puuetega noortele, kuna, nagu eelnevalt nägime, võib neile 
mitmekesiste võimaluste tagamine olla kallim. Toetuse arvutus-
mudelis on kasutusel ka koefitsient, mis tagab suurema toetuse 
väiksema noorte arvuga omavalitsustele, kuna piirkondades, kus 
on hõre asustus ja vähe noori, võivad huvitegevuses osalemise 
võimalused keskustega võrreldes olla piiratumad ja/või kallimad. 

Toetuse eesmärgipäraseks kasutamiseks ehk võrdsete või-
maluste tagamiseks ja mitmekesistamiseks ei piisa aga üksnes 
ebavõrdsust vähendavast arvutuskäigust. Oluline on ebavõrdsus 
ka tegelikult ära tunda ning siin on teadmine noorte olukorrast 
vajalik sisend neile suunatud eesmärgipäraste ja vajadustele 
vastava huvihariduse ja -tegevuse võimaluste edendamiseks. 
Teisisõnu tuleb rõhku panna planeerimisele ja sihtrühma kaasa-

129 Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike 
ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel (Puuetega inimeste … , 1999). 

130 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.06.2017. a määrusele nr 121 peab kohalik omavalitsus toetuse kasutamisel lähtuma toetuse eesmärgist, võttes 
seejuures esmajoones arvesse 7–19aastaste noortega perede sotsiaal-majanduslikku olukorda, lasterikaste perede olukorda, nende noorte füüsilisi 
või psüühilisi erivajadusi. 

131 Osakaalud sisaldavad nii „üldse mitte“ kui „vähesel määral“ vastanuid.

misele. Enne veel aga vaatame, kuidas omavalitsused hindasid 
oma võimekust võrdseid võimalusi luua. 

Omavalitsus kui võrdsete võimaluste tagaja 
Toetuse eesmärgipärast kasutamist näitab vähemate võima-

lustega noorte osalemisvõimaluste suurendamine130. Sellest tule-
nevalt paluti omavalitsustel hinnata perede sotsiaal-majandusliku 
olukorra, lasterikaste perede olukorra ning noorte erivajadustega 
arvestamist tegevuste korraldamisel – ehk seda, kuidas neil 
õnnestus võrdsete võimaluste loomine. Kõige kõrgemalt hinda-
sid omavalitsused oma tunnetuslikku suutlikkust võtta arvesse 
perede sotsiaal-majanduslikku olukorda – 49% nõustus, et nad 
on tegevuste elluviimisel sellega „olulisel määral“ arvestanud. 
Sarnaselt pidasid omavalitsused kõrgeks oma suutlikkust arves-
tada toetuse kasutamisel lasterikaste perede olukorraga (38%). 
Puuetega noorte olukorraga arvestamisel domineeris aga hinnang 
„keskmisel määral“ (38%). 

Noorte erivajaduste ja lasterikaste perede olukorraga „üldse 
mitte“ ja „vähesel määral“ arvestanud omavalitsusi oli vastavalt 
27% ja 32%131. Need omavalitsused tõid välja, et toetuse planee-
rimisel ei keskendutud vähemate võimalustega noorte vajaduste 
väljaselgitamisele, kuna kõik tegevused korraldatakse niikuinii kõi-
kidele noortele võrdseid võimalusi tagades. Samas kui tegevuste 
elluviimisel peaks siiski selguma kitsaskoht, on omavalitsusel 
väidetavalt võimekus operatiivselt reageerida ja tingimusi kohan-
dada. Siinkohal viidati omavalitsustes huvihariduse ja -tegevuse 
kättesaadavuse tagamiseks loodud toetusfondile, mis võimaldab 
läheneda noore vajadusele individuaalselt ehk leida konkreetsele 
juhtumile lahendus.

Puuetega noorte vajadustega arvestamisel toodi välja tõik, et 
kuigi võimalused olid loodud, ei laekunud nende kasutamiseks 
taotlusi või ei leidnud võimalus kasutamist, vaatamata sihtrühma 
ja lapsevanemate kaasamisele tegevuste planeerimisel. See võib 
viidata puudulikule infolevikule sihtrühmas, mida toetab ka rahul-
olu-uuring, milles toodi välja, et mitteosalemise oluline mõjutaja 
on huvihariduse (31%) ja huvitegevuse kohta info puudumine 
(23%) (Noorsootöös osalevate …, 2018: 17). Teisalt võib see vii-
data ka täiskasvanute defineeritud vajaduste ning noorte ootuste 
ja tegelike huvide ebakõlale. Seda toetab tõsiasi, et mõnel juhul 
tuli teenusepakkujatel teha omavalitsustele ettepanekuid puue-
tega noortele sobivamate võimaluste loomiseks või tingimuste 
täiendamiseks. 

Kaasatus – võti noorte vajadustele vastamiseks
Noorsootöös pakutavad võimalused peavad vastama noorte 

vajadustele ning see põhimõte on sisse kirjutatud toetuse kasuta-
mise reeglitesse (Vabariigi Valitsuse …, 2017). Seda, mida noored 
vajavad, saame teada noori kaasates. 

Esimese perioodi toetuse kasutamise tulemused näitasid 
selgelt, et omavalitsused püüdlevad noorte kaasamise poole 
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teenuste väljatöötamisel – 72% omavalitsustest kasutas noortelt 
saadud sisendit kavade koostamisel132. See on noorsootöö kor-
ralduses oluline ja positiivne tulemus ning annab lootust, et noori 
kaasavate omavalitsuste osakaal tõuseb veelgi. Märkamata ei jää 
aga umbes neljandik omavalitsusi (22 ehk 28%), kes noori üldse 
ei kaasanud. Lisaks eelistasid omavalitsused kasutada ametnike, 
spetsialistide ja lapsevanemate abi noorte vajaduste selgitami-
seks, sest just sealt tuli 70%133 kavade ettepanekutest. Ülejäänud 
osa panustasid noortevolikogud, aktiivgrupid ning noorte seas 
korraldatud uuringud. Teisisõnu oli ülekaalus teenusepakkuja 
nägemus noorte vajadustest. Täiendavalt tõid 12 omavalitsust 
välja, et kasutasid noorte vajaduste selgitamiseks ka noorsootöö 
kvaliteedi hindamise mudelit (Eesti Noorsootöö Keskuse kodule-
hekülg, 2019), kuid see tähendab, et kõigest 15% omavalitsustest 
kasutas hindamisel kogunenud infot. Eesti Noorsootöö Keskuse 
(ENTK) täiendav suhtlus noorte ja noorteorganisatsioonide 
esindajatega näitas samuti, et noorte kaasamine planeeritud 
tegevuste üle otsustamisse oli pigem tagasihoidlik. Seega võib 
arvata, et toetuse kasutamise esimesel perioodil ei ole noorte 
huvidega siiski piisavalt arvestatud. 

Noorte kaasamist on võimalik vaadelda ka ellu viimata jäänud 
tegevuste kontekstis. Kavades oli kokku 1993 tegevust, millest 
213 (11% planeeritust)134 jäi 49 omavalitsusel realiseerimata. 
Peamiste põhjustena toodi välja noorsootöötajate/juhendajate 
puudumist või nende tasustamisega seotud probleeme, mida tõid 
esile 29 omavalitsust. See viitab olulisele puudusele noorsootöös, 
kuna puudutab ühtekokku 37% Eesti omavalitsustest, kus antud 
tulemuste põhjal esineb probleeme noorsootöötajate madala 
tasustamisega ning sellest tulenevalt töökoha vähese atraktiiv-
susega. Tulemused näitasid ka, et kõige rohkem jäi tegevusi ellu 
viimata noori kaasanud omavalitsustel (vastavalt 35 vs. 14). 
Kuigi üheseid põhjuseid tulemuste esitamise viis välja lugeda ei 
võimalda, võime ühe põhjusena oletada, et noorte vajadustele 

132  Küsiti „Kuidas lähtus omavalitsus toetuse planeerimisel ja kasutamisel noorte vajadustest?“ ning vastusevariandid olid: sisendit koguti noortevoliko-
gudelt; sisendit koguti noorte aktiivgrupilt (nt kooli õpilasesindus); noorte seas korraldati uuring (küsitlused, intervjuud vmt); noorte vajaduste kohta 
koguti infot teenusepakkujatelt; noorte vajadused selgitati välja noorsootöötajate (ringijuhid, huvikooli õpetajad, huvijuhid) abiga; küsiti noorsootöötajate 
(ringijuhendajad, huvikooli õpetajad, huvijuhid) arvamust; noorte vajaduste väljaselgitamisse kaasati lapsevanemaid; muu (lahtine vastus).

133 Omavalitsustel oli võimalik märkida kuni 8 sisendikogumise meetodit (vt eelmine allmärkus). Arvestatud on kõikide mainitud sisendite osakaaludega.
134 Täiendava kaheksa tegevuse puhul ei olnud võimalik esitatud tulemuste järgi määrata, kas tegevus viidi ellu või millisesse huviala valdkonda see 

kuulus. Seetõttu erinevad planeeritud tegevuste kogusumma ellu viidud ja ellu viimata jäänud tegevuste kogusummast.

vastamine võis osutuda kohalikele omavalitsustele keerukamaks 
kui omavalitsuse senine võimekus ja ettevalmistus võimaldasid. 
Niisiis tuli kavades seatud eesmärkidest mõnikord loobuda. Sar-
nasele vajakajäämisele viitasid ka noorsootöös mitteosalevad 
noored, tuues esile, et neil puudus huvi osalemiseks, kuna polnud 
sobivaid/eakohaseid võimalusi ning pakutu ei vastanud nende 
ettekujutusele (vastavalt 41%, 21% ja 8%) (Noorsootöös osalevate 
…, 2018:  17).

Kokkuvõte
Huvihariduse ja -tegevuse täiendav toetus on hea tööriist oma-

valitsustele, mis annab juurde võimekust laiendada noorte osale-
mise võimalusi ja mitmekesistab pakutavaid tegevusi. Esimese 
perioodi tulemused annavad alust olla saavutatuga rahul, kuid 
tõstavad samas esile takistusi ja kitsaskohti, mis toetuse kasuta-
misel ilmnesid. Näiteks noorte ja omavalitsuste tihedama koostöö 
vajadus (kaasatus), aga ka täiendav tähelepanu ja sihipärane 
tegevuste planeerimine ebavõrdsemas olukorras ning vähemate 
võimalustega perede noortele, sh puuetega noortele. Probleemina 
tõstatus ka kvalifitseeritud, koolitatud ning hästi tasustatud noor-
sootöötajate puudumine. Huvihariduse ja -tegevuse toetuse raken-
damisel on ENTK ülesanne nõustada omavalitsusi alates kavade 
koostamisest kuni tegevuste elluviimiseni. Ühe tugitegevusena 
lõime veebipõhise keskkonna kavade ja tulemuste esitamiseks 
ning toetuse kasutamise analüüsimiseks. Soovi korral võivad 
omavalitsused sellest kujundada töövahendi kogu noorsootöö 
planeerimiseks. ENTK pakub jätkuvalt omavalitsustele igakülgset 
tuge nii uue perioodi kavade koostamisel kui elluviimisel. Eesmärk 
on endine – et igale Eesti noorele avaneksid mitmekesised ja 
põnevad huvihariduse ja -tegevuse võimalused, hoolimata noore 
elukohast, pere majanduslikust võimekusest või noore eripärast.
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Kool, koorijuht, laulupidu
Inge Raudsepp, Sihtasutuse Innove kunstiainete peaspetsialist

Raul Talmar, Tallinna Ülikooli dotsent, koorijuht

Kuskil peab surematus olema, kuskilt alguskokkukõla leitama: 
kust oleks muidu inimese hinge saanud ta – muusika.

J. Liiv

Kui Arno isaga koolimajja jõudis, polnud koorilaulutund veel ala-
nud või oli juba hoopiski lõppenud, sest selles koolis oli õpetajal 
võimalik koorilaulutundi pidada kas enne koolipäeva algust või 
pärast tundide lõppu. Kui siis kooli koor laulupeo rongkäigus 
kenasti laulis, mõtles koolijuht, kuidas ta enne ei olnud tähele 
pannud, kui palju tööd ja vaeva on koorijuht kooriga näinud, et 
lapsed nii kenasti laulavad ning teeäärsed koori tervitavad. Peab 
sügisel kindlasti vaatama, mida teha annab, et koorijuhil vähemalt 
geograafiaõpetajaga sama palk oleks. 

Teine koolijuht aga mõtles, et tema tubli koorijuht on tõesti 
kõvasti vaeva näinud ja koolijuht on talle ka korraliku, üle keskmise 
õpetajapalga määranud, kuid viie aasta pärast läheb ta pensionile 
ja kust siis oma kooli üldse koorijuhti saada.

Üks koolielu korraldav ametnik mõtiskles rongkäiku tee ääres 
tervitades: tegelikult võiks vist laulmistunnid koolis üldse ära jätta, 
sest nii palju rõõmsaid lapsi ju niikuinii laululavale ära ei mahu.

Haridusministeeriumi töötaja tuli aga rongkäiku vaadates 
niisugusele mõttele: muusikatundide arvu peaks küll suurendama, 
sest seda, kuidas muusika mõjutab meie emotsioone ja kujundab 
väärtushinnanguid, ei suuda üksi teine õppeaine. 

Erinevate nägemuste paljususes on oma võlu ja eks eespool 
toodu on mingil moel ka õige. Kas aga mosaiigikildudest (eri-
nevatest nägemustest) saab ilusa pildi kokku seada, kui seda 
keegi kokku ei panegi, on küsitav. Oleme ju pika aja jooksul olnud 
uhked oma laulupeo suuruse, hingelisuse, kokkukuuluvustunde 
ja muusikalise kvaliteedi üle. Paraku ei toimi nii suur ja hingeline 
kokkukuuluvustunne ilma muusikalise kvaliteedita, milleks on 
puhas mitmehäälne koorilaul. Allpool heidame pilgu laulupidude 
traditsiooni kujunemisele ja uurime laulupeo sõnumeid erinevatel 
ajajärkudel.

Millest saab alguse laulupidude traditsioon?
On loomulik, et igal rahval on midagi ainuomast, mis oma kordu-
matusega teistele huvi pakub ning võimaldab inimesel tajuda end 
konkreetsesse kultuuri kuuluvana, luues ühise eneseteadvuse ja 
ühistunde. Eestis on selleks koorilaul ning laulupidu, mis on kul-
tuuritraditsioonina kantud UNESCO inimkonna suulise ja vaimse 
pärandi meistriteoste nimekirja. Et mõista ühislaulu ja laulupeo 
olemust ning tähendust, tuleb uurida selle fenomeni arengu-
tendentse nii ajaloolis-kultuurilisest kui tänapäeva seisukohast.

Eesti ühiskonna dünaamiline areng erinevate ühiskondlike for-
matsioonidena on võimaldanud pärimuslikke ning traditsioonilisi 
väärtusi edasi kandes kujundada ja säilitada rahvuse kestvust ka 
tänu ühislaulule. Paljude uurijate käsituses (Päts 1940, Kuutma 
1996, Rüütel 2002) on ühislaul kõige laiemas tähenduses ühe- või 
mitmehäälne kooslaul, mis kannab rahvale olulist sõnumit ning 
kujundab ühtekuuluvustunnet. Eestis on selle juured vanem rah-

valaul, regilaul ja kirikukoraal ning hilisemal ajal tekkinud koorilaul. 
Regilaul tekkis aastatuhandeid tagasi ja selle esmane tähen-

dus oli seotud igapäevaeluga. Kujunesid välja töö-, mängu- ning 
kalendritähtpäevade laulud, mida esitasid vaheldumisi eeslaulja 
ja koor. 

13. sajandil tekkis regilaulu kõrvale roomakatoliku teenis-
tuse ühislaul ning 17. sajandil luterlik kirikukoraal. Et kirikulaulu 
taset tõsta, uut laulu rahvale ette kandes arusaadavaks teha ning 
koguduse ühtekuuluvustunnet kasvatada, asutati paljude kirikute 
juurde koolid ja koraalide laulmisse kaasati ka õpilased.

18. sajandi alguses võime kõnelda juba mitmehäälsest 
ühislaulust, mida harrastasid vennastekoguduste liikmed. Selle 
tegevuse elavdamiseks kasutati tihti kannelt, viiulit, flööti ja teisi 
pille, mis lisas luterlikule kirikumuusikale uue, psühholoogilise 
tahu ning tähtsustus emotsionaalne külg.  

19. sajandi keskel kerkis Euroopas esile saksa kultuuriareaalis 
kunstilisi eesmärke taotlev koorilaul. Eestis sai tuntuks Jānis 
Cimze, kelle käe all õppisid A. Kunileid, F. Saebelmann, A. Läte 
jt. Paljud nende koorilaulud on jäänud laulupidude kullafondi. 
Sajandi teisel poolel võis kõnelda juba laialdasest koorilauluhar-
rastusest Eestis nii linnas kui maal. Eri paikkondades toimunud 
laulupäevadel esinesid juba mitmehäälsed koorid. Koolide juurde 
moodustati lastekoore, kes võtsid osa kohalikest laulupäevadest. 
Eelkõige kihelkonnakoolikooride loomine oli esimene samm, mis 
lõi eeldused ja võimalused laulupidude tava tekkeks ning pidevaks 
arenguks.

Ajaloolise tähtsusega sündmuseks kujunes esimene laulu-
pidu 1869. aastal. Eesti kultuurilooteadlane Kristin Kuutma on 
laulupidude tekkimist seostanud eestlaste muusikalise mõtlemise 
muutumisega, mis kultuurilise ja poliitilise suursündmusena rajas 
aluse rahvusliku ühtekuuluvuse tunnetamisele ning kultuurilisele 
enesemääramisele (Kuutma 1996). Oluliselt aitas sellele kaasa 
Eesti professionaalse muusika areng, milles eriline tähtsus oli 
Peterburi Konservatooriumil, kus muusikalise hariduse oman-
dasid 1880–1890. aastatel paljud Eesti heliloojad (K. Türnpu, 
J. Kappel, M. Härma, A. Kapp jt), kelle helilooming kõlab ikka ja 
jälle laulupidudel. 

Uus etapp ühislaulu ja laulupidude arengus on seotud Eesti riigi 
iseseisvumisega 1918. aastal, mil ideoloogiliseks sihiks sai rah-
vusterviku loomine. Suured muutused toimusid neil aastatel Eesti 
koolis, kus uuenduste juhiks sai Johannes Käis (1885–1950). 
Muusikakasvatuses kujunes juhtfiguuriks helilooja, koorijuht, 
pedagoog, publitsist ja uurija Riho Päts (1899–1977). Laulupidude 
traditsiooni säilimisel pidas ta esmatähtsaks muusikatunde üld-
hariduskooli kõigis kooliastmeis, samuti ühislaulu harrastamist 
tundides, mis loob aluse koolikooride tegevusele ja sealtkaudu 
laulupidude traditsiooni jätkumisele. Päts nägi ühislaulu, koori-
laulu ja laulupidu sidemena põlvkondade vahel ning oli veendunud, 
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et kui tekib võimalus ühislaulu rakendamiseks, saab rahvas end 
tõestada laulurahvana (Päts 1940). Selle üheks avaldusvormiks 
võib pidada aastail 1988–1989 toimunud laulvat revolutsiooni, 
mis isamaaliste laulude ühislaulmise kaudu aitas kaasa Eesti riigi 
iseseisvuse taastamisele 1991. aastal.

Mis sõnumeid kannavad laulupeod? 
Laulupeo oluline osa on repertuaar, mis peegeldab ajastu kul-
tuurilisi ning ideoloogilis-poliitilisi eelistusi. Alates 1980. aastate 
lõpust on laulupeod kandnud kontseptsioonist tulenevat juht-
mõtet, milles kajastuvad väärtushoiakuid kujundavad sõnumid. 
Alljärgnevalt on vaatluse all noorte laulupidude juhtmõtted aja-
vahemikus 1987–2017.

Rahu ja sõpruse vikerkaar (1987). Ehkki Eesti kuulus veel 
Nõukogude Liidu koosseisu, peegeldas repertuaar muutusi ühis-
konnas. Näiteks kõlasid esimest korda R. Eespere „Ärkamise 
aeg“ ning ühendkooride esituses A. Mattiiseni, R. Rannapi ja T. 
Mägi laulud. 

Ei ole üksi ükski maa (2002). Peol kajastusid euroopastuva 
ja Euroopa Liitu pürgiva Eesti oma- ja maailmakultuuri, muutuste 
ja traditsioonide, rahvusidentiteedi ning väliskuvandi suhted. A. 
Mattiiseni laulu „Ei ole üksi ükski maa“ esitasid noorte ühendkoorid 
koos solistidega. Fosforiidisõja hümnina tuntuks saanud laul oli 
hea meeldetuletus iseseisvuse taastamise aja meeleoludest ja 
aadetest. Lauludele lisas värvi mudilaskooride muusikaliste väl-
jendusvahendite hulk: uute tekstide loomine regilaulule toetudes, 
musitseerimine erinevates stiilides rahvamuusikast improvisat-
sioonilise jazzi ja rokini.

Ilmapuu lävel (2007). Kontseptsioon oli rajatud koolimuusi-
kale. Laulupeo ideed said alguse küsimustest, mida, kuidas ja 
miks peame muusikahariduses taotlema. Täie veendumusega 
edastati esimest korda ühiskonnale sõnum, et laulupidu pole 
meelelahutus, vaid meelsuseavaldus. „Ilmapuu” kui rahvusliku 
muusikahariduse projekt esitati ka Euroopa Muusikanõukogu 
konkursile „Many Music in Europe“, kus see võitis esikoha. Aja 
jooksul saame aru, kui tähtis see on, et tol hetkel olime oma 
muusikakasvatuse tervikkontseptsiooniga maailmas esirinnas.

Maa ja ilm (2011). See oli otsimise ning leidmise lugu, mis 
jutustas sellest, kuidas suurt ilma igatsedes leitakse oma väike 
maa. Maa ja ilm kohtuvad seal, kus igatsus lõpeb ning armastus 
algab. Ja igatsusest ilma näha kasvab tahtmine tagasi tulla. 
Traditsiooniliste kooriliikide kõrval esines ka rokikoor, kõlasid 
„Liivimaa pastoraal” (R. Sibul ), „Ilus oled, isamaa” (T. Mägi) jt.

Mina jään (2017). Laulupeol osales juba vabas Eestis sündinud 
põlvkond, kelle jaoks maailm on lahti. Sümboolne tõotus „Mina 
jään“ oli justkui allkiri, mis seob meid juurtega, ükskõik kuhu elutee 
meid maailmas ka viib. See on vaimne ja väärtuspõhine side 
Eestiga, mis sügaval südamesopis meid ikka siia tagasi kisub.

Laulupeo juhtmõtteid analüüsides näeme, et neis kajastub 
väikese rahva kestmissoov ning ka tunnetus kogu universumi 
osaks olemisest.  

Arutlemiseks probleeme jagub 
Seda, et laulupeo traditsioon Eestis on tugev ning elujõuline, kin-
nitab Marju Lauristini ja Peeter Vihalemma sotsioloogiline uuring 
„Minu laulu- ja tantsupidu“ (Lauristin, Vihalemm 2013). Absoluutne 

enamus – 96% küsitletuist (neid oli üle 1300) – nimetas laulupidu 
oluliseks sündmuseks, seejuures 63% väga oluliseks. Rõhuva 
enamuse, rohkem kui poolte küsitletute teadvuses, on tänapäeva 
Eestis laulu- ja tantsupeo traditsioon sügavalt juurdunud kui olu-
lisim rahvustunnetusega seotud rituaal.

Eelöeldu põhjal võib näida, et meie laulupidude traditsiooni 
jätkumine on hoitud – laulupidu kui sündmus on üsna kõrgel laine-
harjal. Meie päevil ei mahu aga laululavale kõik soovijad, väljakul 
ei jagu kuulajaile ei iste- ega seisukohti. On märke sellestki, et 
isevooluteed kulgemine võib katkestada laulupidude traditsiooni. 
Seega peame küsima: kas protsessid toimuvad iseenesest või on 
neid vaja juhtida?

Ühislaul, koorilaul ja laulupidu nüüdisaja 
üldhariduskooli muusikaõpetuse kontekstis
On tõsi, et laulupidu kui põlvkondi, muusikalisi ja maailmavaatelisi 
erisusi ületav nähtus sünnib suuresti riikliku õppekava ja muusika 
ainekava toel ning on sellisena ka maailma suurim esituskuns-
tide väljund rahvakultuuris. Klass, koor, ansambel ja orkester on 
meeskonnad, kes ühistegevustega sinnapoole pürgivad. Ühtlasi 
on need taustsüsteem ja sotsiaalne suhtluskeskkond, mis toeta-
vad tasakaaluka küpse isiksuse arengut. Neid protsesse ei saa 
läbi viia kiirendatult, need ei sünni plahvatusena, vaid kasvamise 
kaudu. Kasvamine tähendab aga sotsialiseerumist, mis muusi-
kakeskkonnas toimub loomulikumalt ja loomingulisemalt ning 
annab kujunevale isiksusele sügavamalt läbitunnetatud arusaama 
põhiväärtustest, mida üldjoontes toetab nii põhikooli- ja gümnaa-
siumiseadus kui ka põhikooli ja gümnaasiumi muusika ainekava. 

Rahvusliku identiteedi säilimise ning arendamise seisukohast 
on muusikakasvatuses tähtsad kultuuritraditsioonide säilitamine 
ja edasikandumine, mille tagatis on võimalikult suurearvulise õpi-
laskonna kaasamine. Eespool mainitust koorub ettepanek põhi-
kooli- ja gümnaasiumiseaduse ning riikliku õppekava arendajaile: 
lisame dokumentidesse klausli, millega sätestatakse UNESCO 
inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja 
kuuluv laulu- ja tantsupidude traditsioon kultuuri edasikandjana. 

Võime küsida, kas laulupidu kui traditsioon on 
ohus
Jah, on ilminguid ja märke, mis võivad laulupeo muuta üldkul-
tuuriliseks kokkusaamise sündmuseks, millel puudub inimesi 
ühendav sisu ning mille muusikaline kvaliteet ei tekita emotsio-
naalset katarsist. Paraku võib see üsna kiiresti muuta traditsiooni 
ja siitkaudu ka jätkusuutlikkust. Kindlasti on laulupidu koorilii-
kumise võimas väljund, kuid juhul, kui iga koor eraldiseisvana 
ei ole võimeline saavutama kunstiliselt mõjuvat kvaliteeti ega 
esinemispraktikat, ei sünni see ka laulupeol. Võib väita, et tähtis 
pole repertuaari raskusaste, vaid hoopiski selle esitamise süga-
vus. Parafraseerides Gustav Ernesaksa, võime kinnitada, et iga 
laulupidu on nii hea kui on selle peo kõige nõrgem koor. 

Tänapäeva killustunud maailmas on üha raskem hoida milleski 
järjepidevust. Ühislaulmise traditsiooni, koorilaulu ja selle kaudu 
laulupeo järjepidevuse hoidjad on muusikaõpetajad-koorijuhid. 
Siit tulenebki teine probleem: koorijuhtide motiveerimine, milles 
tahes-tahtmata kerkib esile kooritöö tasustamine. Meie päevil 
tõdeme, et kui muusikaõpetaja (aineõpetaja) tööd tasustatakse 



116

Ü
L

E
V

A
A

D
E

 H
A

R
ID

U
S

S
Ü

S
T

E
E

M
I 

V
Ä

L
IS

H
IN

D
A

M
IS

E
S

T
 2

0
18

/2
0

19
. 

Õ
P

P
E

A
A

S
T

A
L

samal tasemel teiste ainete õpetajatega, siis jääb teine pool – 
koorijuht – vaeslapse rolli. 

2019. aastal Praxise tehtud uurimusest koorijuhtide tasus-
tamise kohta selguvad järgmised probleemid ja ohutegurid, mis 
tõstatavad tõsiseid probleeme. 

Koorijuhtide töö tasustamine
Uuring tõi esile, et 27% koorijuhtide kuu netotasu on 1–50 eurot, 
36%l on see 51–100 eurot ja 15%l 101–150 eurot. Samal ajal on 
oluline teadvustada järgmist: et koorijuht saaks üldse kooriga tööd 
alustada, peab tal olema vähemalt kümme aastat muusikahari-
dust (seitse aastat muusikakooli + kolm aastat kutseõpinguid). 
Seega pole raske mõista, miks üha vähem inimesi endale sellist 
perspektiivi soovib. 

Lahendus on leida kooli ja kohaliku omavalitsuse koostöös res-
sursid stabiilseks muusikaõpetajate ning koorijuhtide töö tasusta-
miseks, võrdsustades kooritunni tasu ainetunniga. Koorilaul peab 
olema nähtav ka kooli tunniplaanis. Laulupidude protsessis tuleb 
leida lisaaega ja finantse kooride tegevuse toetamiseks.

Koorijuhtide vanus
Uuringust selgus, et umbes 50% koorijuhtide vanus on üle 54 
aasta, mis annab märku, et koorijuhte jääb aasta-aastalt vähe-
maks ning paljud neist ei pruugi praeguste palgatingimustega 
nõus olla. 

Protsessi mõjutamine eeldab, et noored, kes soovivad tulevikus 
saada koorijuhiks, näeksid selles ka perspektiivi, sh loomingulist. 
Tõde on, et ehkki perspektiiv pole ainult karjääri ja rahaga mõõ-
detav, on selles siiski nähtav keskmine elatustase. Mitmes vallas 
(Anija, Kiili, Kuusalu, Rapla jt) on hakatud kindlustunnet pakkuma 
ja head näited kutsuvad võib-olla teisigi kaasa, kuid ikkagi on see 
alles pika tee algus.

Laulupidu kui protsess ei saa olla jätkusuutlik, kui seda ei toeta 

koorimuusika kestlik areng. Praegu valmistab kõrgharidusega 
koorijuhte ette ainult Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Eeltööd 
selleks teevad G. Otsa nim Muusikakool, H. Elleri nim Muusikakool, 
Tallinna Muusikakeskkool ja Tallinna Vanalinna Hariduskollee-
gium. Nüüdisaeg annab meile uusi võimalusi pidevaks enesetäien-
damiseks, näiteks Eesti Kooriühingu muusikaõpetajate-koorijuh-
tide suveseminar ja mentorkoolituse programm, rahvusvaheline 
Europa Cantat jt. Seega näeme, et koorijuhi professionaalsete 
oskuste arendamine saab olla järjepidev, kui ta vaid seda ise 
soovib ning teda toetab ka kooli/asutuse juhtkond. 

Palju on näiteid koolidest, kus kooridega töötama on palgatud 
eraldi koorijuht, kuna muusikaõpetaja ei jõua, ei soovi, sageli ei 
oska kooridega töötada. Tuleks juhtida tähelepanu järgmisele 
väärarusaamale. Tihti arvatakse, et kooli muusikatund võrdub 
koorilauluga. See ei vasta tõele. Niigi vähese muusikatundide 
arvuga peab muusikaõpetaja suutma lapsed laulmise ja laiemalt 
muusikategemise juurde tuua ning nende huvi ka hoida.

Mida teha selleks, et toetada laulupidude 
traditsiooni?
Selleks on vaja:

• koorilaulu toetavat koolikeskkonda;

• kooli juhtkonna, kohaliku omavalitsuse ja kogukonna koostööd 
kultuuritraditsioonide edasikandmisel ning uute loomisel;

• koorilaulutundi tunniplaanis;

• koorijuhi töö stabiilset tasustamist;

• koorijuhi toetamist professionaalsete oskuste arendamisel. 

Lõpetuseks võiks mõelda sellele, et kõik me igatseme ilu järele 
ja laulmine on üks ilu loomulikumaid avaldumisvorme. Koorilaulu 
fenomen seisneb lisaks veel selleski, et mitme laulja koosloodu 
võimendub tuhandekordseks läbi resonantsi, mis tekib puhta 
harmoonia ja hingelise ühtsuse kaudu.
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Mõtteid koolieelsete lasteasutuste arengu 
planeerimisest ja sisehindamisest

Reeli Simanson, Tabasalu Lasteaia Tibutare direktor 

Krista Aruoja, Laagri Lasteaia direktor 

Jana Treier, Tartu Lasteaia Klaabu direktor

Mis on muutunud koolieelsete lasteasutuste 
sisehindamises rohkem kui 12 aasta jooksul
Sisehindamise arengule tagasi vaadates saab välja tuua, et sise-
hindamise nõustamist enam ei peljata – mõistetakse, et see on 
õppeasutuse arengu huvides. Nõustamine on eelkõige sama 
valdkonna spetsialisti kõrvalpilk õppeasutuse enda hindamiste-
gevusele ja sellest tulenevate arendustegevuste kavandamisele. 
Kui äriettevõtetes tuleb ettevõttel teha üsna suur investeering 
juhtimiskonsultatsiooni saamiseks, siis haridussüsteemis paku-
takse üle kümne aasta õppeasutustele tasuta juhtimise, sh sise-
hindamise nõustamist, et kindlustada parimad tingimused lapse 
arengu toetamiseks.

Kui 2007. aastal oli sisehindamine eraldiseisev õppeasutuse 
tegevusvaldkond, siis aastaks 2019 oleme jõudnud selleni, et sise-
hindamine on täitnud selle käivitamise eesmärgi. Sisehindamisest 
on saanud arengukava eesmärkide täitmise seire instrument, 
abivahend õppeasutuse pideva arengu jälgimiseks, analüüsimi-
seks ja hindamiseks. Seega hakkame 12 aasta sisehindamise 
kogemusega jõudma uuele kvaliteeditasemele, kus õppeasu-
tuse arengueesmärgid ei ole seotud lihtsalt kvaliteedijuhtimise 
valdkondadega – strateegiline juhtimine ja eesvedamine, per-
sonalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine 
ja õppekasvatusprotsess –, vaid on protsessiülesed ja teenivad 
asutuse arengu eesmärke. Eesmärkide saavutamiseks kavanda-
takse tegevusi viies põhiprotsessis.

Arusaam sisehindamise olemusest on pisut teisenenud. 
Viimastel aastatel on üldjuhul nõustatud õppeasutuste sise-
hindamisaruande koostamine viidud kooskõlla uue arengukava 
koostamisega. Sisehindamise algusaastatel otsiti „ideaalset 
sisehindamise korda“ ja hindamismeetodeid, mis vastaks minis-
teeriumi ootustele. Ei saa olla „universaalset sisehindamise korda 
ja hindamismeetodeid“ – saab olla korraldus, mis toetab just 
antud õppeasutuse arengukava eesmärkide seiret ja võimaldab 
õppeasutusel näha, kas ollakse õigel teel ja tehakse õigeid asju, 
et jõuda oodatud tulemusteni. 

Aastate jooksul on tegevuste analüüsimine tõenduspõhise-
maks muutunud. Üha enam osatakse kokku leppida igal aastal 
kogutavaid tegevus- ja tulemusnäitajaid arengukava eesmärkide 
seireks ja analüüsiks. Kokkuleppimise aluseks on olemasoleva 
taseme määratlemine ja sealt lähtuva kõrgema taseme kavan-
damine. Kui umbes viis aastat tagasi nägi määratletud tegevus- 
ja tulemusnäitajaid vaid õppeasutusele abiks palgatud firmade 
koostatud arengukavades, siis nüüd osatakse ka ise sobivaid 
tulemusnäitajaid määratleda. Õppeasutused on aru saanud, mis 
tasemel ollakse ja kuhu tahetakse jõuda ning millised tegevus- ja 
tulemusnäitajad on indikaatoriks seatud sihtide poole liikumisel. 

On positiivne, et koolieelsetel lastasutustel (edaspidi lasteae-
dadel) on võimalik valida ka teisi tagasisidestamise võimalusi. 
Näiteks Tartu Ülikooli eetikakeskuse konkurss „Hea lasteaed kui 
väärtuspõhine lasteaed“, SA Innove toel juhi enesehindamine 
haridusasutuse juhi kompetentsimudeli ja 360° tagasiside mudeli 
põhjal ning lasteaedade rahuloluküsitlus, kus lasteasutus saab 
ennast võrrelda Eesti lasteaedade keskmiste tulemustega. Mit-
mekülgne tagasiside võimaldab õppeasutuse juhtidel asutuse 
arengut sihipäraselt kavandada ja eesmärgikohaselt tegutseda.

Kes nõustamist taotlevad, kui see enam 
kohustuslik ei ole?
Kogemuste põhjal jagunevad taotlejad kolmeks.

• Eesrindlikud õppeasutused, kes on tõeliselt huvitatud arengust 
ja kasutavad selle saavutamiseks erinevaid võimalusi, k.a 
tagasiside tunnustatud spetsialistilt/kolleegilt. 

Väga heade tulemusteni võib jõuda erinevaid teid pidi. Õppeasu-
tustel on tegelikult erinevad lähtepositsioonid: personali kom-
petentsus, omavalitsuse loodud võimalused, õppijate eripära, 
kogukonna ootused ja arengueelistused. Seega võib oma organi-
satsiooni teadmisest jääda väheseks ja vaja oleks kõrvaltvaataja 
nägemust. Näiteks see, mida nõunik näeb meie tugevusena, võib 
erineda meie arusaamast. Mida tema arvab õppeasutuses raken-
damata potentsiaalist; kas ta märkab nõrkusi, mille ületamine 
aitab kaasa potentsiaali realiseerimisele? 

Nõustamiskogemuste põhjal võib välja tuua, et eelkõige aitab 
õppeasutuse arengule kaasa, kui nõunik märkab ja tunnustab 
seni tehtud arengut. Arengut ei vii edasi kriitika, vaid eelkõige 
positiivse märkamine. Me kõik vajame tunnustust. Ei usu, et 
juht ei soovi oma asutusele ja õppijale parimat. Lihtsalt meie 
potentsiaal ja võimalused on erinevad. Kui nõunik tunnustab seni 
tehtut, siis see annab julgust võtta ette suuremaid väljakutseid, 
rakendada tegevusi, mis seni on „igaks juhuks kalevi alla pandud“. 
Arenguvajaduste määratlemisele aitavad kaasa nõuniku suunavad 
küsimused, mis panevad nõustatavat märkama ja ise määratlema 
uusi lähenemisi arengu teel. Iseotsustamine annab motivatsiooni 
tegevused ka ellu viia.

• Eraõppeasutused, kes on samuti huvitatud arengust ja keda 
kannustab uue tegevusloa saamise soov.

Nende jaoks on oluline, et lisaks õppeasutuse enda aruandlusele 
on andnud õppeasutuste tegevuse tulemuslikkusele hinnangu 
ka välisekspert. Ühelt poolt võib siin täheldada usaldust nõu-
niku vastu, kui õppeasutus on mitmel korral valmis kaasama 
arenguprotsessi sama nõuniku, teisalt ka nõuniku huvi jälgida 
õppeasutuse arengut ning oma ettepanekute realiseerumist. 
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• Nõustamist taotlevate asutuste kolmanda grupi moodusta-
vad need, kes näevad nõunikus eelkõige inimest, kes aitab 
viia õppeasutuse sisehindamise selle ootustele vastavaks ja 
koostada sisehindamise aruande või arengukava selliselt, et 
see vastaks ministeeriumi ootustele.

Mõned tähelepanekud ja soovitused 
nõustamiskogemusele toetudes
Inimlikult on mõistatav, et õppeasutus kirjutab sisehindamisaru-
andesse kõik perioodi jooksul õnnestunud tegevused: üritused, 
õppekäigud, koostööprojektid jne. Nende tegevuste loetlemine ja 
kirjeldamine haarab enda alla mahuka osa aruandest. Tunduvalt 
väiksemas mahus kajastatakse nende tegevuste mõju analüüsi, 
tugevusi ja kitsaskohti ning sellest lähtuvalt uute eesmärkide 
seadmist ning parandustegevuste kavandamist (halvemal juhul 
unustatakse üldse ära). Samuti ei ole harvad juhud, kui asutuse 
arengukava eesmärgid elavad oma elu ning sisehindamisaruan-
des kirjeldatud tegevused ja tulemuste analüüs ei haaku arengu-
kava eesmärkidega.

Ikka on veel arengukavasid, kus aetakse segamini eesmärgid 
ja tegevused. Neis õppeasutustes ei ole ilmselt mõistetud, mida 
nad tegelikult taotlevad. Eesmärk määratleb uue suundumise 
sihttaseme. Tegevused peaksid lähtuma eesmärgist. Lasteaia-
perega mõtestatakse ühiselt, milliseid tegevusi kavandatakse 
nii juhtimises, personali arendamises, koostöös huvigruppidega, 
ressursside juhtimises kui õppekasvatusprotsessi arendami-
ses, et jõuda oodatud sihttasemeni. Kokku lepitud tegevustega 
püütakse saavutada eesmärk, liikudes seejuures olemasolevalt 
tasemelt oodatavale tasemele. Lihtne, kuid paljudele suur mõt-
temustri muutus.

Samas on praktikas märgata ka positiivseid arenguid. Õppe-
asutustes on määratletud arengus täiendavaid meetmeid, mis 
aitavad liikuda pideva arengu teel. Näiteks Kohila Lasteaed Sipsik 
koostas sisehindamise toeks töötajatele Kohila Lasteaia eetika-
koodeksi. Antud lähenemine tegi selgeks, milline peaks olema 
personali käitumine, mis toetaks asutuses oodatud tulemuste 
saavutamist. Õppeasutus analüüsib valdkonnas saavutatud 
tulemusi ja on vajadusel valmis kavandama parandustegevusi. 
Hea praktika on ka õppeasutuse põhiväärtuste lahtimõtesta-
mine personali käitumise kirjeldustena. Tore on ju deklareerida, 
et meie põhiväärtused on loovus, turvalisus, ettevõtlikkus jne, 
kuid probleemiks võib saada väärtuste rakendumine. Väärtuste 
rakendamist on vaja seirata ja võrrelda, kuidas meie ja huvigrupid 
neid väärtusi kanname. Tuleb jõuda olukorrani, kus huvigrupid 
(lapsevanemad, hoolekogu, pidaja, kogukond) on nõus, et õppe-
asutus kannab väärtusi, mida nad deklareerivad. 

Viimastel aastatel on olnud märgata, et mitmed lasteasutused 
on koostöös omavalitsustega kavandanud edukalt erinevaid aren-
dustegevusi erivajadustega laste toetamiseks. Heade praktikate 
näitena saab esile tuua koostööprojekte pidajate ja Võru Lasteaia 
Sõlekese, Luke Lasteaia Segasumma ja Elva Järve Lasteaia vahel. 

Uudse arenguna on näha, et õppeasutuse pidaja on võtnud 
eesmärgiks oma õppeasutuste arengu suunamise. Näiteks 
Harku vallas on pidaja määratlenud nii koolide kui koolieelsete 
lasteasutuste arengusuunad (Alasniidu Lasteaia nõustamise 
kogemuse põhjal). Antud vald on välja töötanud veebipõhise 
arengupeegli mudeli, mille alusel toimub sisehindamine ja aren-

gukava koostamine valla õppeasutustes. Mudelis on määratletud 
kolm prioriteetset põhiprotsessist tulenevat arenguvaldkonda: 
uuenenud õpikäsitlus, innovatsioon ja õpikeskkonna arendamine. 
Valdkonnad sisaldavad omakorda viit alavaldkonda, kusjuures iga 
arenguvaldkond on lahti mõtestatud viiel arengutasemel (A-st 
E-ni, taseme kriteeriumid on kokkuleppeliselt haridusasutustega 
sõnastatud). Valla õppeasutuste enda otsustada on, mis tasemeni 
nad nelja arengukava aasta jooksul kolmes arenguvaldkonnas 
ja viieteistkümnes alavaldkonnas soovivad jõuda. Harku valla 
arengupeegli mudel tundub olema pisut liiga koolikeskne, kasuks 
tuleks selle kohandamine koolieelsele lasteasutusele. Igal juhul on 
õppeasutuses mugav analüüsida arengu muutust veebipõhises 
arengukeskkonnas, mis võimaldab lisada arengu liikumist ilmesta-
vaid tõendusmaterjale. Õppeasutuse enda otsustada on, kuivõrd 
ta avalikustab oma sisehindamise tõendeid ja analüüse laiemale 
üldsusele, hoolekogule, lapsevanematele, koostööpartneritele. 
Positiivne on see, et sisehindamisse on kaasatud keskkonna 
kaudu huvigrupid, kellele on antud võimalus esitada oma arvamusi 
ja tõenduspõhiseid materjale. 

Ka mitmed Eesti suurlinnade pidajad (Tallinn, Tartu) on oma 
asutustega koostöös kokku leppinud kindlad kvaliteedikriteeriu-
mid, mis on aluseks õppeasutustes sisehindamise korraldamisel. 
Näiteks Tartu Lasteaeda Klaabu nõustades sai tutvutud Tartu linna 
kvaliteedikokkuleppega lasteaedadele (kaheksa kvaliteedikritee-
riumit). Õppeasutus kasutas kriteeriumeid õppeaastate tegevuste 
prioriteetidena ja analüüsis sisehindamisel nende rakendamist, 
tuues välja kriteeriumite tugevused ja arenguvaldkonnad. 

Positiivse muutusena saab välja tuua ka sisehindamise aren-
gud, mis on tehtud koostöös ülikooli teaduritega. Nii valmis aastal 
2018 „Tuulte roosi mudel“ koolieelsete lasteasutuste õppe- ja 
kasvatusprotsessi analüüsimiseks koostöös Tartu Ülikooli tea-
durite ja Erasmus+ strateegilise juhtimise rahvusvahelise projekti 
meeskonnaga. 18 õppeasutust Eestis analüüsisid õppe- ja kas-
vatusprotsessi sisendit, protsessi ja väljundi kvaliteeti, võrreldes 
antud mudeli abil nii õpetajate kui lapsevanemate arvamusi. 
Projektis osalenud lasteasutused said teha järeldusi muutmist 
vajavate tegevusvaldkondade kohta nii rühma kui kogu õppeasu-
tuse tasandil, samuti oli võimalus võrrelda oma tulemusi neljas 
välisriigis tegutsevate õppeasutuste tulemustega. Sisehindami-
ses erinevaid mudeleid kasutades on võimalik saada tõesemaid 
tulemusi järelduste tegemiseks. Oluline on püüda näha seoseid 
erinevate tegevuste mõju ja oodatavate tulemuste vahel. 

Sisehindamise nõunikud näevad ja kogevad hindamis- ja 
nõustamistegevuses väga häid praktikaid. Nõunikul on võimalik 
parimat praktikat aruandes välja tuua ja toetada edumeelsete 
arengute tutvustamist. 

Mõned näited parimatest praktikatest

• Jüri Tõrukese Lasteaias Rae vallas on lasteaia arengu- ja 
tegevuskavades väga üksikasjalikult kavandatud, edumeelselt 
praktikas teostatud ning analüüsitud, läbi parandustegevuste 
arendatud terviseedendus ja tervisekasvatus. Samas laste-
aias on positiivne ka eriandekusega lastele arenguvõimaluste 
loomine.

• Saue valla Nõlvaku Lasteaias on käigus projektid laste arengu-
võimaluste rikastamiseks, rahvusvahelised personali arendus-
projektid, toimib erinevate töögruppide tulemusliku tegevuse 
ja järjepideva arendustegevuse edumeelne eestvedamine.
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• Kuusalu valla Kiiu Lasteaias Kiigepõnn on muutunud õpikä-
situse edumeelne rakendamine: projektõpe – lapsest läh-
tuv, lapse huve arvestav, lapse loovust arendav, läbi mängu 
õppimine, õuesõppe, Out Now, Reggio Emilia metoodika 
kasutamine, vastav võrgustikutöö, valdkonna analüüs ning 
arendustegevus.

• Türi valla Väätsa Lasteaias Paikäpp tutvustavad lasteaiaõpe-
tajad täienduskoolitustel omandatut kolleegidele praktiliste 
õppe- ja kasvatustegevuste kaudu, toimub meeskondlik 
sünergeetiline õppimine praktilistes tegevustes, analüüs ja 
rakendamine arendustegevuses.

• Keila Rukkilille Lasteaias on välja töötatud Rukkilille Lasteaia 
personalipoliitika, mis kajastab personali värbamise põhimõt-
teid, sisaldab uute töötajate meeskonnaks liitmise programmi 
(väärtusi, individuaalset sisseelamisplaani), aga ka personali 
tunnustamise, motiveerimise, toetamise põhimõtteid. Per-
sonalipoliitika mõju hinnatakse, analüüsitakse, arendatakse.

Soovitused õppeasutustele

• Arengukava koostamisel keskenduge lasteaia eripära välja-
toomisele ja arendamist vajavatele teemadele/valdkondadele. 
Põhitegevused (nt eelarve koostamine, pedagoogilise nõukogu 
tegevus) või seadusandluse muutustest tingitud tegevused 
planeerige vajadusel lasteaia aasta tegevuskavasse.

• Arengukava võiks olla pigem lühem ja konkreetsem kui pikk 
ja üldsõnaline. Planeerige „targad“ eesmärgid, näitajad ja 
mõõdikud. Seadke sisse näitajaid ja mõõdikuid, millest on 

võimalik asjakohaseid järeldusi teha ja mida jaksate ana-
lüüsida. Andmete analüüsimisel tehke järeldused ja hinnake 
tegevuste mõjusust. 

• Arengukava analüüsi osa peaks olema konkreetne, lähtuma 
otseselt sisehindamise aruande olulisematest tulemustest 
(eelmise arengukava analüüs) ja tooma välja kolme aasta 
tugevused ja arendamist vajavad valdkonnad. 

• Arengukava ja sisehindamise süsteem (sh sisehindamise kord) 
tuleb omavahel seostada – see aitab fokuseerida andmete 
kogumist ja analüüsimist, järelduste tegemist ning toetab sea-
tud eesmärkide poole liikumist. Jälgige, et andmete kogumine, 
küsitluste korraldamine seostub arengukava eesmärkide, mõõ-
dikute ja parendustegevustega. 

• Analüüsimine pole omaette eesmärk, vaid asjakohaste, tõen-
duspõhiste, konkreetsete järelduste tegemine, mis on aluseks 
uute eesmärkide koostamisele. 

• Mõelge läbi, kellelt ja kui tihti tagasisidet küsite ning milliseid 
tagasiside meetodeid kasutate arengukava eesmärkide ja 
tegevuste hindamiseks ning analüüsimiseks.

• Viige sisehindamise kord kooskõlla tegeliku eluga. Töötage 
välja sisehindamise kord, mis aitab teil efektiivselt analüüsida 
ja hinnata. Korras peaks sätestama, mida, millal ja kuidas ana-
lüüsitakse ning hinnatakse. Sisehindamise korraldus võiks olla 
osa aasta tegevuskavast, kus määratletakse, milliseid tegevusi 
tehakse ja milliseid meetodeid kasutatakse arengukava, sh 
aasta tegevuskava, eesmärkide ja tegevuste seiramiseks.
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Mõtteid koolieelsete lasteasutuste ja koolide arengu 
planeerimisest ja sisehindamisest 

Eda Anton, Tartu Kutsehariduskeskuse kauaaegne kvaliteedijuht

Kadri Peterson, Muuga Lasteaia õppejuht

Artikli autorite kogemus sisehindamise nõunikena on olnud 
mitmekülgne, hõlmates nii osalemist sisehindamissüsteemi 
väljatöötamises kui ka kutseõppeasutuste kvaliteedi-auhinna-
protsessi kujundamises, nõustamist koolieelsetes lasteasutustes 
ja üldhariduskoolides ning kutseõppeasutuste akrediteerimisel 
hindajana osalemist. 

Nõustamise ja töökogemuse põhjal toome välja kolm põhitõde, 
mis on meile silma jäänud ja millele tähelepanu pööramata jät-
mine muudab sisehindamise haridusasutuses vähetulemuslikuks.

1. Teadlikkus ja oskused. Kui alustad sisehindamisega, tee 
endale ja kolleegidele selgeks, mis on sisehindamine ja mis 
kasu on sellest õpilastele, õpetajatele, juhtidele ja kogu õppe-
asutusele. Õpi tõenduspõhiselt juhtima.
Mõõtmise eesmärk ei ole enese või üksteise arvustamine, vaid 
kasvamine, arenemine ja rohkem selliseks muutumine, kelleks 

meil on potentsiaal saada. (Cindy Wigglesworth)

Nõunikena rõhutame, et enne kui alustada sisehindamisega, tuleb 
organisatsioonis ühiselt selgeks rääkida, mis on sisehindamine 
ja milleks see vajalik on. Sisehindamine, mis hõlmab nii andmete 
kogumist, analüüsimist, järelduste tegemist, probleemide ja eba-
edu põhjuste otsimist, asjakohaste ettevõtmiste planeerimist, on 
suur töö. Kui teha seda lihtsalt kellegi jaoks, n−ö linnukese pärast, 
siis on kahju ajast ja inimestest, kes sellega seotud. Sisehinda-
mine on juhtimise instrument ja peab olema kõigi poolte arengu 
teenistuses. Käsitleme siinkohal juhtimist nii organisatsiooni, 
klassi, rühma kui indiviidi tasandil. 

Suur osa õppeasutusi mõistab sisehindamise olulisust arengu 
kavandamisel ja lähtub organisatsiooni pideva parandamise para-
digmast:

• püstitab eesmärgid ning lepib kokku näitajad ja mõõdikud 
nende tulemuslikkuse hindamiseks; 

• kavandab tegevused eesmärkide saavutamiseks;

• hindab ja analüüsib tulemusi ning eesmärkide täitmist; 

• kavandab saavutatud tulemustest lähtuvalt oma järgnevat 
arengut.

Sisehindamine ei piirdu ainult haridusasutuse arengueesmär-
kide hindamisega, vaid hõlmab kõiki analüüse ja hindamisi, mis 
tehakse lapse/õpilase arengu toetamiseks. Haridusasutus on 
koht, kus õpivad kõik, nii õpilased, õpetajad, muu personal kui ka 
juhtkond. Õppimisele on vaja tagasisidet, et teada, kui kaugele 
on arengus jõutud nii indiviidi kui organisatsioonina. Sõltumata 
sellest, mis ametikohal on täiskasvanu õppeasutuses, on tema 
tegevuse eesmärk luua õppuri arenguks parimad tingimused. 
Õppeasutuse tagasiside lapsevanemale toetab koostööd; tagasi-
side õpetajale aitab kaasa õpetaja professionaalsele arengule; juht 

näeb talle antud tagasisidest, kus on vajakajäämised õppeasutuse 
töös või juhtimises. Lasteaialaps õpib oma käitumist analüüsima, 
õpilane oma õppimist suunama jne. Seega kõik tegevused, mis on 
asutuses seotud tagasisidestamisega, on sisuliselt sisehindamise 
protsessi osad. Summeeritult on tegu tegevustega, mis päädivad 
haridusasutuse õppe- ja arengukava eesmärkide täitmisega; need 
on omakorda  lapse/õpilase arengu teenistuses.

Õppeasutuse arengu hindamine (sisehindamine organisat-
siooni tasandil) annab meile n−ö tagantjärgi tarkust − kas seatud 
eesmärgid olid asjakohased, jõukohased ja täidetavad ning kas 
asutus on teinud edusamme valitud suunal. Vaade tehtule võimal-
dab paremini tulevikku kavandada. Kõike seda saab taandada ka 
indiviidi tasemele – kas kavandatu realiseerus või mitte ja kui ei 
realiseerunud, siis suunab mõtlema, mis olid takistavad asjaolud. 

Iga töö vajab oskusi. Nii on ka sisehindamisega, sh eneseana-
lüüsiga. Sisehindamine on tulemuslik juhul, kui kõigil pooltel on 
vajalikud teadmised nii andmete kogumisest ja analüüsimisest 
kui andmete/tagasiside tõlgendamisest.

Kokkuvõtlikult võime öelda, et sisehindamine on tõenduspõ-
hise juhtimise osa ja haridusasutuse kvaliteedi tagamise tööriist. 
Sisehindamine suurendab haridusasutuse usaldatavust, aitab 
saavutada selle eesmärke, rahuldab huvirühmade ootusi ja vaja-
dusi ning tõstab nende rahulolu, tagab juhtkonnale, töötajatele, 
õppuritele ja lapsevanematele kindlustunde, et tulemused on 
kvaliteetsed.

2. Sidusus ja kaasamine. Sisehindamine on osa tõenduspõ-
hisest ja strateegilisest juhtimisest. Arengu planeerimine ja 
hindamine on ühe mündi kaks poolt. Kaasatus toob kaasa 
mõistmise ja vastutustunde.

Kui te ei tea, kus te olete, kuidas te saate siis teada, milliseid 
samme järgmiseks astuda, et arengus edasi liikuda.  

(Cindy Wigglesworth)

Koolieelse lasteasutuse seaduses ning põhikooli- ja gümnaasiu-
miseaduses on sisehindamine seotud õppeasutuse arengu pla-
neerimisega. Arengukava sisaldab asutuse missiooni ja visiooni, 
väärtuseid ja eesmärke. Konkreetsed näitajad koos mõõdikutega 
on head orientiirid, mis aitavad välja selgitada, kas eesmärgid 
on saavutatud või mitte. Sisuliselt tuleks arengukava koostades 
kokku leppida, kuidas selle täitmist hinnatakse. Vastavat tegevust 
peaks reguleerima sisehindamise kord. Sisehindamise aruanne 
kajastab arengueesmärkide täitmist. Õigel ajal ja oskuslikult 
tehtud sisehindamine toetab ka uue arengukava koostamist. Kui 
planeerimisel on puudusi, näiteks eesmärgid on liiga detailsed, 
üldised, raskesti mõõdetavad, siis on keeruline ka eesmärkide 
täitmist hinnata, ehk tulemuslikku sisehindamist teha. Nõunikena 
näeme, kuidas sisehindamine ja planeerimine vastastikku üksteist 
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mõjutavad nagu organisatsiooni kaks tugitala. Tööprotsessid pea-
vad olema sidusad, et protsessid oleks tulemuslikud ning aja- ja 
inimressurssi ei raisataks. Krõlovi tuntud valmi meenutades võib 
öelda, et vähi, luige, haugi meetodil on raske eesmärki saavutada. 

Haridusasutus ei eksisteeri oma kogukonnast ega riigist 
isoleerituna, mistõttu kõik, mis kavandatakse Eesti hariduses 
või kogukonnas, peab jõudma ka õppeasutuse plaanidesse ja 
tegevustesse. Strateegiliste dokumentidena peame siin silmas:

• riiklikke dokumente, nt „Elukestva õppe strateegia 2020“, riik-
likud õppekavad; riikliku strateegia „Tark ja tegus Eesti 2035“ 
raames on koostamisel haridus- ja teadusstrateegia aastateks 
2021–2035;

• kohaliku omavalitsuse dokumente, nt arengukava ja sellega 
seotud otsuseid;

• õppeasutuse dokumente, nt õppekava, arengukava, õppeaasta 
üldtööplaani, sisehindamise aruannet.

Omavahel selgelt sidustatud arengu ja tegevuste planeerimine 
ning sisehindamine toetab ühtse organisatsioonikultuuri kujun-
damist ning eeldab kõikide poolte kaasamist. Eriti on see oluline 
seoses omavalitsuste reformiga, kus uued omavalitsused peavad 
analüüsima haridusasutuste vajadusi oma piirkonnas, langetama 
olulisi otsuseid koolivõrgu korrastamise kohta ja seirama õppe-
asutuse kvaliteeti. Töötajatele annab selline sidustatus kindlad 
juhised töötamiseks ja arusaamise oma töö panusest haridusasu-
tuse eesmärkide täitmisse. Enesehindamine annab igale töötajale 
võimaluse aidata kaasa kooli jätkusuutlikule toimimisele. Kogu-
kond saab teadlikuks asutuse tugevustest ja vajadustest. Õpilane 
saab väljendada oma arvamust. Kokkuvõtlikult – õppekorraldus ja 
-tingimused muutuvad senisest veelgi enam õpilaskesksemaks. 

Soovitud muutusi ei ole võimalik saavutada kõiki pooli kaasa-
mata, eesmärke ja nende saavutamiseks vajalikke tegevusi läbi 
arutamata ning koostöös ellu viimata. Kaasamine ei ole pelgalt 
üksteise ärakuulamine, vaid erinevate huvide konsolideerimine. 

3. Asjakohane analüüs. Koguge ja analüüsige andmeid, mis on 
seotud eesmärkide täitmisega ja mis toetavad õpilase aren-
gut. Analüüs ei piirdu statistika koondamisega, vaid hõlmab 
järelduste tegemist ja suunab probleemide juurpõhjuste väl-
jaselgitamisele.

Analüüsi kogu aeg seda, kuhu sa oled jõudnud ja mis puudub, 
analüüsi, mis edasi tuleb teha ja kuhu sa tahad jõuda.  

(G. Ernesaks)

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning koolieelse lasteasutuse 
seaduses on sätestatud, et sisehindamist tuleb teha kas kord 
kolme aasta või kord arengukava perioodi jooksul. Kes vähegi 
on organisatsiooni juhtinud, teab, et organisatsiooni tegevusi ja 
tulemuslikkust tuleb jälgida pidevalt. Seatud eesmärkide täitmise 
hindamiseks peab andmeid koguma vähemalt kolme aasta vältel. 
Alles aastati tulemusi/arengut kõrvutades saame öelda, kui kaugel 
oleme eesmärkide saavutamisest.

Hea näitena võib tuua siin Türi valla ja Pärnu linna, kus uue 
perioodi arengukava koostamise ühe alusdokumendina nähakse 
sisehindamise aruannet. 

Haridusasutuse eesmärkide täitmise hindamiseks on võimalik 
kasutada andmeid mitmetest allikatest. Koolivälised andmebaa-
sid nagu Eesti hariduse infosüsteem, Haridussilm, sh koolikaart, 
Eksamite Infosüsteem, Digipeegel pakuvad kooliväliseid and-
meid paljude erinevate näitajate kohta. Õppetöö kohandamiseks 
õpilaste vajadustele on välja töötatud tasemetööde, eksamite 
ja üldpädevuste tagasisideküsitlused. Koolikultuuri õpilassõbra-
likumaks muutmiseks ning õppimise ja õpetamise toetamiseks 
on olemas 4., 8. ja 11. klasside rahulolu ja koolikeskkonna küsit-
lused jne. Väga spetsiifiliste õppeasutuse eesmärkide puhul on 
ilmselt vaja läbi mõelda, milliseid andmeid on vaja veel täiendavalt 
koguda ja analüüsida. Soovitame arengukava eesmärkidele näi-
tajate seadmisel tutvuda Praxise analüüsiga „Strateegia tulemus-
raamistiku analüüs“ (2016), mis annab hea ülevaate eesmärkide 
ja näitajate seadmisest. Praxis liigitab näitajad järgmiselt:

• ressursinäitajad: finants-, inim-, materiaalsed, organisatsioo-
nilised (ressursse iseloomustavad) näitajad;

• väljundinäitajad: meetme tegevuse otsene tulemus (kursustel 
osalejate arv, tugiteenuse saajate arv jms);  

• tulemusnäitajad: sekkumise otsest mõju kajastavad (rahulolu, 
eksamid jms);

• mõjunäitajad: tegevuse kaudset mõju ilmestavad (edasiõppi-
mine, nominaalajaga lõpetamine jms); 

• kontekstinäitajad: keskkonda iseloomustavad (õppurite arv, 
suhtarv, pindala jms).

Kõik eespool nimetatud tegurid on millegi näitajad, kuid läbi-
mõtlemist vajab oma asutuse eesmärkidest lähtuvalt näitajate 
valik ja asjakohasus. Oluline on kõiki valitud näitajate andmeid 
analüüsida sisuliselt, mitte piirduda ainult statistilise ülevaatega. 
Välja tooma peaks trendid ja võrdlused, tegema järeldused ja 
otsima põhjuseid. On oluline teada, mis ja miks on hästi ja kus 
on vajalik teha parandusi, et seatud eesmärkide poole liikuda. 
Tegevuste kavandamine peaks lähtuma analüüsi tulemustest. 
Kõige tähtsam on mõelda, millised tegevused mõjutavad kõige 
rohkem põhiprotsessi – õppija arengut. 

Sisehindamisest saadud tagasiside tekitab vajaduse pidevalt 
uut juurde õppida ja vanast loobuda. Samuti loob sisehindamine 
mõtteviisi, et muutused ei lõpe ning alati on võimalik paremini 
teha. Albert Gray kohaselt peitub edu saladus selles, et edukad 
on muutnud harjumuseks nende asjade tegemise, mida ebaõn-
nestujatel teha ei meeldi. Oma kogemusele toetudes võime öelda, 
et enamik meie õppeasutusi on mõistnud, et sisehindamine on 
olnud neile toeks enda olukorra mõistmisel, muutused on asutuse 
loomulik osa, endasse sulgudes ei ole võimalik olla tulemuslik 
haridusasutus ja läbimõeldud tegevused aitavad paremini kesk-
konnaga kohaneda. Sisehindamisel saame parima tulemuse, kui 
enne alustamist on vastatud järgmistele küsimustele: mis on 
sisehindamine, miks see meile vajalik on, kuidas ja kellega koos 
me seda teeme.
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Arengu planeerimisest ja hindamisest Räpina 
Aianduskoolis

Kalle Toom, Räpina Aianduskooli direktor

Kooli pedagoogiline kontseptsioon.  
Mis see on ja milleks on seda vaja?
Pedagoogiline kontseptsioon on selle nimetusega olemas mitme-
tel üldhariduskoolidel, kuid ilmselt pea kõigil ilma seda mõistet 
kasutamata. Seega pole tegemist millegi enneolematuga. 

Eesti keeles ja sõna-sõnalt öeldes võiks olla pedagoogilise 
kontseptsiooni vasteks (laste) kasvatuspõhimõtted. Praktikas 
räägitakse selle mõistega seoses ka haridus- ja kultuurikont-
septsioonist, selle alla koondatakse õpi- ja ka juhtimiskäsitus. 
Selge, et aianduskooli kontekstis on tegemist selle mõiste laiema 
käsitlusega. Võib-olla oleks õigem seda nimetada koolikäsituseks, 
kuna see sisaldab õpikäsituse põhimõtteid, ootusi nii õppijatele 
kui ka õpetajatele-töötajatele ja nende tegevusele, sh juhtimisele 
ning koolikultuurile ja keskkonnale.

Räpina Aianduskoolil on oma pedagoogiline kontseptsioon 
alates 2015. aastast. Idee selle loomiseks tekkis vestlustest hea 
kolleegi Ene-Mall Vernik-Tuubeliga, kui hakkasime kavandama 
kooli uue arengukava koostamist. Pedagoogilise kontsept-
siooni loomise mõte seisnes selles, et meil oleks omavahel 
läbi arutatud ja kirja pandud ajas püsivamad kõige olulisemad 
lähtekohad oma kooli kujundamisel. Kui arengukava luuakse 
neljaks-viieks aastaks, siis aluspõhimõtted võiksid kehtida vähe-
malt kümme aastat. See annab lisaks võimaluse, et arengukavas 
saab keskenduda konkreetsetele eesmärkidele, tegevustele ja 
mõõdikutele.

Pedagoogilises kontseptsioonis on tavapäraselt esitatud 
järgmised osad:

• missioon ehk vastus küsimusele, miks (on vaja aianduskooli);

• visioon ehk pikem kirjeldus, mida soovitakse saavutada, 
puudutades lisaks üldisematele põhimõtetele ka seda, kelle 
jaoks on vaja ning olulisemaid sihtrühmi (aianduskooli puhul 
õppijaid, valdkonna tööandjaid ja oma töötajaid);

• väärtused ehk vastus küsimusele, kuidas (aianduskoolis 
tegutsetakse).

Meie puhul on sellesse dokumenti veel koondatud ka kooli tunnus-
lause, mis väljendab kooli filosoofiat, õppe- ja kasvatustöö üldees-
märki ja põhimõtteid. Lisaks ootused õpetajatele-töötajatele ja 
juhtimisele kui protsessile ning lähtekohad õpi- ja töökeskkonna 
arendamiseks.

Neist kolmest – missioon, visioon ja väärtused – on minu 
hinnangul kõige olulisem osa põhiväärtused. Nii nagu on õppimise 
puhul tihtipeale olulisem, kuidas see toimub, mitte õppimise kvan-
titatiivsed näitajad, nii on ka teiste tegevustega. Selle põhimõtte 
rakendamisel tulevad fookusesse pikaajalised eesmärgid – millise 
kultuuri me oma koolis loome. Kui koolikultuur põhineb ühistel 
ja jagatud väärtustel ning inimesed tunnevad end hästi, siis on 

koolipere õppimine ja töö tulemuslikum ning ka seatud eesmärgid 
saavad täidetud. 

Aianduskooli pedagoogilises kontseptsioonis on põhiväärtus-
tena esitatud austus, avatus ja koostöö. Igaüks neist on omakorda 
avatud märksõnade kaudu, et nende kolme sõna tähendus aian-
duskooli inimeste jaoks oleks konkreetsem.

Kooli töötajaskonna läbi aasta kestnud mõttetöö viljana kuju-
neski aianduskooli pedagoogiline kontseptsioon ehk koolikäsitus. 
Väga suur roll oli loomisprotsessi kureerinud ja seminare juhtinud 
Ene-Mall Vernik-Tuubelil. Kooli jaoks nii oluliste dokumentide 
loomisel peab koolijuht olema eestvedaja, arengusuundade ja 
aluspõhimõtete kujundamist ei saa delegeerida.

Ka selle ettevõtmise puhul oli algus kõige raskem – arusaam 
sellest, mis asi on pedagoogiline kontseptsioon, oli udune. See-
tõttu oli ka töötajaskonnale raske selgitada, miks meil on seda 
vaja ja milline see peaks olema. 

Teine suurem väljakutse oli koolipere kaasamine, eelkõige 
mittepedagoogilise personali osas. Õnneks olid aianduskoolis 
välja kujunenud traditsioonilised ühisüritused, mida sai kasu-
tada idee tutvustamiseks, sisendi loomiseks ja vahetulemuste 
tutvustamiseks. 

Oma arvamuse kooli pedagoogilise kontseptsiooni kohta 
andsid ka tööandjate esindajad kooli nõunike kogu näol. Kooli 
pidaja – Haridus- ja Teadusministeeriumi – seisukohta väljendas 
kinnitus dokumendile „Räpina Aianduskooli arengukava aastateks 
2016−2020“, mis põhines otseselt kooli pedagoogilisel kontsept-
sioonil.

Kuidas seda rakendada?
Pedagoogilise kontseptsiooni ehk koolikäsituse rakendamise 
skeem (nagu teistegi strateegiliste dokumentide puhul) on 
traditsiooniline – üldiselt konkreetsemale. Aianduskoolis näeb 
see dokumentide hierarhia välja niimoodi: pedagoogiline kont-
septsioon – põhimõtete ehk kontseptuaalne tasand (küsimused 
„kuidas tegutseme?“ ja „miks on aianduskooli vaja?“); arengukava 
– eesmärkide ehk strateegia tasand (küsimused „kuhu liigume?“ 
ja „mida on vaja?“); tegevuskava – tegevuste ehk operatiivtasand 
(küsimused „mida teeme?“, „kes on eestvedaja?“, „millal on täht-
aeg?“); tegevusplaan kui täiendus tegevuskavale – õppeaastat 
hõlmav tegevuste ja sündmuste ajakavale keskenduv dokument.

Ükski neist dokumentidest ei sünni iseenesest ja loomulikult 
ka ei rakendu iseenesest – see kõik eeldab juhtimist. Väga liht-
sustatult ütleksin, et juhtimine on vastutuse võtmine, inimestega 
suhtlemine ning struktuur ja rutiinid juhtimise teostamiseks. 
Seejuures on ääretult oluline, et vastutuse võtaks mitte ainult 
koolijuht, vaid ka valdkondade juhid ning iga õpetaja ja iga töötaja 
oma pädevuse piires. 
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Põhimõtted õppeasutuse arendamisel
„Kuula oma inimesi ja mõtle oma peaga“

„Kooli juhitakse ideedega ja ohjatakse väärtustega“

Eelkirjeldatud pedagoogiline kontseptsioon seab aluspõhimõtted 
ja arengusuunad Räpina Aianduskooli jaoks. Mõned põhimõtted 
aianduskooli koolikäsitusest135.

• Õppijakesksus. Kesksel kohal on õppija ning tema erinevad 
vajadused ja võimed.

• Õpetaja-töötaja (enesekohane, sotsiaalne ja tööalane) kompe-
tentsus. Kooli õpetaja ja töötaja hoiakud ja väärtused toetavad 
õppija individuaalset arengut.

• Õppimist ja töötamist soodustav keskkond. Kooli õpetaja ja 
töötaja tagab turvalise vaimse ja füüsilise keskkonna endale, 
õppijatele ja teistele töötajatele.

• Teadlikult arengut suunav koolijuht. Juhi selge arusaam oma 
missioonist, visioonist, väärtustest, teadlikkus organisatsiooni 
arengusuunast, kättesaadavus kõikidele osapooltele nii füü-
siliselt kui ka vaimselt.

Põhjendused hindamisvaldkondade valikul 
Eelneva põhjal on päris selge, et ma pean koolijuhina kõige olu-
lisemaks koolikultuuri loomist, mis põhineb usaldusel, üksteise 
toetamisel ja kompetentsusel. Sellisel moel kujunevad soodsad 
tingimused ka kooli põhieesmärgi täitmiseks. Kas aianduskoo-
lis ka tegelikkuses valitseb soovitud kultuur ning kas koolina 
liigutakse oma visiooni suunas, seda peab loomulikult mõõtma. 
Kuivõrd kultuur kui nähtus on oma põhiolemuselt kvalitatiivne, siis 
on kõige elementaarsem viis mõõtmiseks tagasisideküsitlused. 
Aianduskoolis kasutatav tagasiside kogumise mudel on üsnagi 
mahukas, hõlmates kooli erinevaid tegevusvaldkondi. Küsimustik 
põhineb väidetel, millega nõustumise määra hinnatakse skoo-
riga/hindega skaalal 1−4, kuid lisaks antakse võimalus lisada 
iga tegevusvaldkonna kohta kommentaar vaba tekstina. See 
võimalus (mida üldjuhul ka kasutatakse), annab jällegi konteksti 
valdkonnale antud skoorile ehk indikatsiooni, miks hinnatakse 
mingit koolielu aspekti kõrgemalt ja teist madalamalt.

Ülekoolilisi tagasisideküsitlusi on kaks – üks töötajatele ja 
teine õpilastele. Neid viiakse läbi kord aastas ja need on rangelt 
anonüümsed. Olen endale koolijuhina seadnud põhimõtte, et mitte 
mingil juhul ei tohi rikkuda anonüümsuse põhimõtet. Tagasisidel 
on väärtus ainult siis, kui see on aus ning anonüümsuse tagamine 
lihtsustab avameelsete vastuste andmist.

Oluline on kinnipidamine põhimõttest, et küsimustik ei muutu 
läbi aastate. Nii on võimalik visualiseerida trendid ja saada üldpilt, 
kuhu me koolina suundume. Seejuures on olulisem kui konkreetse 
väite või valdkonna skoor mingil aastal, väite või tegevusvald-
konna skooride trend – kas asjad muutuvad läbi aastate paremuse 
suunas või mitte. 

Riigi ja kooli tasandi näitajad 
Kutseõppeasutusele on HTMi kui kooli pidaja poolt ette seatud 
üldeesmärgi näitajad, mille sihttasemete osas tegi ettepaneku 
kool arengukava koostades. Seitsmest näitajast neli on seotud 
õpingute katkestamisega ning üks õpingute lõpetamisega (kut-
seeksami sooritamine) ja prioriteetse õppevormiga (töökoha-
põhine õpe). Need on olulised tulemuslikkuse näitajad ka kooli 
seisukohalt. Õpingute katkestamine, täpsemalt küll katkestamise 
trend läbi aastate indikeerib lisaks õppekavade asjakohasusele 
ka koolis tehtava pedagoogilise (ja andragoogilise) töö tõhusust. 
Õpingute lõpetamisega seonduvad näitajad näitavad õppetöö 
ootustele vastavust. Loomulikult on kõigi näitajate juures omajagu 
nüansse, mida ja kui palju saab kool mõjutada ja mida mitte. 
Seitsmendaks üldeesmärgi näitajaks on lõpetajate keskmine töine 
sissetulek. See on näitaja, mida kool mõjutada ei saa, seega on 
arusaamatu, millist osa kooli tegevusest selle abil hinnatakse. 
Lisaks on riigi tasandil mõõdetavad kolm taustanäitajat, mis 
iseloomustavad õppe efektiivsust (ehk ressursikasutust). Needki 
on koolile olulised eelkõige trendidena.

Kokkuvõtvalt võib öelda nii, et kooli juhtimise jaoks on nende 
näitajate teadmine väärtuslik pikema ajaperioodi kontekstis, nt 
seades sihte ja kavandades tegevusi aastaks või kogu arengukava 
perioodiks. Igapäevase koolijuhtimise seisukohalt pole need olu-
lised, nt jooksva katkestajate osakaalu teadmine ei aita koolijuhti 
ega õpetajat mitte kuidagi. Seepärast piisab, kui tegeleme aian-
duskoolis kõnealuste mõõdikutega paar korda aastas, nt aastast 
tegevuskava aruannet koostades, vastuvõtunumbreid kavandades 
ning uue õppeaasta hakul lõppenule tagasi vaadates.

Praegu aianduskoolis kasutatavad küsimustikud on koostatud 
2014. aastal koolis varem kasutatute ja n−ö Resta-küsimustike 
alusel.

Miks on vaja koolile oma näitajaid ja miks just 
selliseid?
Keskselt (HTMi poolt) määratud mõõdikute seas on esindatud 
vaid lihtsad, kvantitatiivsed näitajad. Nende kasutamine kooli 
pedagoogilise kontseptsiooni ja arengukava eesmärkide täitmise 
mõõtmiseks on täiesti asjakohane ainult ühe näitaja osas. Selleks 
on „Õppetöö katkestajate osakaal kutsehariduses kokku“. Teiste 
puhul tuleb arvestada väiksemate või suuremate mööndustega. 
Näiteks indikaator „Kutseeksami edukalt sooritanute osakaal lõpe-
tajatest“ on kooli jaoks väga oluline, kuid mitte kooli kogunäitajana, 
vaid erialade ja/või õppekavade lõikes. Aianduskoolis õpetataval 
keskkonnakaitse erialal puudub kutsealale vastav kutsestandard, 
järelikult ei ole kutseeksami sooritamine võimalik isegi mitte 
parima tahtmise korral. Või siis indikaator „Õppetöö katkestajate 
osakaal kutseõppes keskhariduse baasil I aastal“ – kutseõpet 
liigitatakse kutseõppeasutuse seaduse alusel kvalifikatsioonita-
semete, mitte õppesse asumiseks vajaliku haridustaseme alusel. 
Indikaatori sellise formuleeringu järgi mõõdetakse selle näita-
jaga õpingute katkestamist ainult viienda taseme kutseõppes, 
st aianduskooli puhul ainult keskkonnakaitse õppekaval. Samas 

135 Kontseptsioon on täies ulatuses kättesaadav: https://www.aianduskool.ee/wp-content/uploads/2015/10/R%C3%A4pina_AK_pedagoogiline_kont-
septsioon_170815_kinnitatud.pdf.
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ükski riigi tasandi õpingute katkestamise näitaja ei käsitle eraldi 
neljanda taseme kutseõppes õppijaid. Kuna nemad moodustavad 
aianduskooli õpilaskonnast ligi kolm neljandikku, siis on nende 
jaoks ligikaudselt kehtiv kogu kooli õppetöö katkestamise näitaja.

Kui kesksed näitajad on rangelt kvantitatiivsed, siis kooli juh-
timise seisukohalt on isegi olulisemad koolielu kvalitatiivsed 
aspektid, mida võib kokku võtta mõiste alla koolikultuur. Seepärast 
on aianduskool välja töötanud ja kooli arengukavasse liitnud oma 
mõõdikud. Need on üsnagi spetsiifilised ja nendegi tõlgendamisel 
tuleb väga hästi tunda just aianduskooli konteksti.

Eelkirjeldatule sarnaste asjaolude tõttu peab kooli tasandil 
arvestama kõigi näitajate kasutamisel mööndustega, ühtegi ei 
maksa võtta kui tõe kriteeriumit. Alati peab tundma näitaja spet-
siifikat ja selle arvutamise nüansse ning püüdma leida põhjuseid 
ja seoseid, et oleks võimalik anda kuivadele arvudele tõlgendus. 
See on omakorda vajalik, et näitaja (st koolielu olulise aspekti) 
parendamiseks kavandatavad tegevused oleksid asjakohased 
ja tõhusad.

Milliseid näitajaid kasutab Räpina Aianduskool?
Aianduskooli puhul on nendeks eelkõige koolikultuuri, tulemuslik-
kuse osas ka lõpetajate rakendumise näitajad. Neist viimane on 
suhteliselt selge ja mõõdetav suurus. Kahju on peamiselt sellest, 
et peame oma lõpetajate rakendumist uurides ikka veel kasutama 
„kiviaegseid“ meetodeid ehk otsima lõpetajaga otsekontakti, abiks 
veidike kaasaegsemad vahendid ehk telefon ja e-post. See on riigi 
tasandil piinlikult kaua tegemata töö.

Koolikultuuri mõõtmisega on keerulisem, kuna see hõlmab pal-
jusid koolielu valdkondi. Siiski võib seda kokkuvõtvalt käsitleda kui 
hinnangut õpilaste ja õpetajate-töötajate ootustele vastamisele 
ning kooli arengusuutlikkusele. Arengukavas kasutame järgnevaid 
koolikultuuri käsitlevaid mõõdikuid (arvutatakse tagasisideküsi-
mustiku ühe või mitme rubriigi skooride keskmisena):

• õpilaste rahulolu õppekasvatustööga (tagasisideküsitlus, rub-
riikide „Õppimine-õpetamine“, „Rahulolu kooli- ja erialavalikuga“ 
ja „Soovitan Aianduskoolis õppimist …“ skooride keskmine);

• õpilaste rahulolu õpi- ja olmekeskkonnaga (tagasisideküsitluse 
alusel rubriikide „Õppetingimused“, „Toitlustamine“, „Raama-
tukogu“ ja „Ühiselamu“ skooride keskmine);

• töötajate rahulolu (tagasisideküsitlus, rubriikide „Juhtimine“ 
ja „Motiveerimine“ skooride keskmine);

• töötajate rahulolu (tagasisideküsitlus, rubriikide „Suhted“ ja 
„Isiklik areng“ skooride keskmine);

• töötajate rahulolu töökeskkonnaga (tagasisideküsitlus, rubriigi 
„Töötingimused“ skoor).

Igale neist näitajaist on arengukavas seatud numbriline sihttase, 
niiviisi on ka koolikultuuri mõõtmine kvantifitseeritud. Eelkõige 
soovime tulemusena näha, et iga indikaatori tegelik tase oleks 
läbi aastate kerges positiivses trendis, mõne (nt rahulolu töötin-
gimustega) puhul on sihttase läbi aastate ühesugune, seega on 
meie hinnangul praegune rahulolu tase kõrge.

Selliseid mõõdikuid nagu õpingute lõpetamine (st katkesta-
mise määr), kutseeksamite sooritamine ja lõpetajate rakendumine 
saab kool mõjutada õppekava, õppekorralduse ja -meetodite ning 
tugisüsteemide arendamisega. 

Mida näitab tagasiside ja kuidas seda kasutada? 
Tagasiside tulemuste kasutatavust on parem iseloomustada 
analoogselt töötajate tagasisideküsitlusele läbiviidava õpilaste 
küsitluse näitel. Selle tulemuste tõlgendamine ja kasutamine 
on komplitseeritum, kuna õpilaste ootused ja eelistused võivad 
erineda väga oluliselt nii õppetasemete, õppevormide kui ka eri-
alade lõikes. On ju õpilaste hulgas nii erivajadusega ja muukeelsed 
noored kui ka töötavatest pereinimestest täiskasvanud ja nende 
seas veel eriala ettevõtjad. 

Esimene kriitilist tähelepanu nõudev asjaolu tagasisidekü-
sitluse tulemuste kasutamisel on vastajate arv. Vastanute osa-
kaal 15−30% õpilaste üldarvust tundub üldistuste tegemiseks 
päris esinduslik. Kuid peale segmenteerimist viie eriala ja kolme 
õppevormi lõikes võib ühte segmenti alles jääda tublisti alla 
kümne vastaja. Sellisel juhul tuleb olla skooride ja sõnaliste hin-
nangute üldistamisega väga ettevaatlik. 

Teise asjaoluna tooksin esile skoorid. Kooli tegevusvaldkon-
dade kohta küsimustike alusel tekkivad skoorid on kuivad numb-
rid. Nt rubriigi „Rahulolu õpi- ja olmekeskkonnaga“ skoor 1,42 
ei ütle eriti mitte midagi – 4-pallisel skaalal, kus 1,0 on kõrgeim 
võimalik hinne, 4,0 madalaim ja keskmine on 2,5, tundub see 
lihtsalt keskmisest parem. Seega üksik number ei ole kasutatav ja 
ainult selle põhjal ei ole võimalik midagi põhjapanevat järeldada. 
Nii on oluline mitte takerduda üksikutesse skooridesse, vaid vaa-
data neid kompleksselt – eelkõige võrdluses eelmiste aastatega, 
seatud sihttasemetega (arengukavas esitatud mõõdikute osas) 
ning kombineerituna teiste küsimuste/rubriikide skooride ja vaba 
tekstina lisatud arvamustega. Nii on võimalik luua üksikule skoo-
rile kontekst ja tõlgendus.

Kolmas tähelepanu nõudev asjaolu oleks vaba tekstina antav 
kommentaar küsimustiku iga rubriigi juures. Kuigi üksiku vastaja 
arvamus ei pruugi olla üldistatav, juhib see tähelepanu mõnele 
konkreetsele aspektile koolielus. See võib olla rohkem või vähem 
tõsine puudus või ka üldisest erinev seisukoht. Igal juhul tasub 
neisse tähelepanekutesse suhtuda tõsiselt ja korra mõtelda – ehk 
saame teha midagi paremini. 

Riiklik tagasisideküsitlus – miks sellest 
aianduskoolile ei piisa? 
Kaks korda on SA Innove eestvedamisel läbi viidud riiklik tagasi-
sideküsitlus – piloodina õpilaste ja õpetajate seas, teisel korral 
ainult koolipõhise õppevormi õpilastele. Esimesel korral osale-
sime küsitluses, teisel korral juba mitte. Otsus riiklikus tagasisides 
mitte osaleda sündis koostöös õpetajatega. Põhilised argumendid 
seisnesid järgnevates asjaoludes:

• esimese aasta tulemuste teadasaamine võttis väga palju 
aega ning koolijuhina ma ei osanud suurt osa tulemustest 
tõlgendada – nähes ainult koondskoore, ei tekkinud seoseid 
hinnangute võimalike põhjustega;

• tulemused olid nõrgalt/ebasobivalt segmenteeritud, st tule-
muste kasutatavus oli madal;

• teise aasta küsitlusest jäid eemale teised töötajad peale õpeta-
jate ning õpilaste osas mittestatsionaarse õppevormi õpilased, 
st küsitlus hõlmas suhteliselt väikest osa aianduskoolist;

• vahetult enne riiklikku tagasisideküsitlust oli lõppenud koolisi-
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sene küsitlus ja hindasime potentsiaalsete vastajate motivat-
siooni teises mahukas küsitluses osalemiseks liiga madalaks.

Kooli enda tagasiside kogumise kohta võib esile tuua olulised 
eelised, näiteks küsitlused hõlmavad kogu kooli – kõiki töötajaid 
ja kõiki õpilasi; tagasisidet kogutakse ja töödeldakse kooli spet-
siifikast lähtuvalt – nt segmenteerimine töötaja struktuuriüksuse 
või õpilase õppevormi järgi; tulemuste palju parem mõistetavus 
– üldjuhul on võimalik vastuste skoorid siduda kontekstiga ehk 
saada aru, miks on esitatud väidet hinnatud just niiviisi; kiirem 
tulemuste saamine ja konverteerimine tegevusteks.

Kooli enda küsitlusel on veel mõned olulised plussid. Näiteks 
on aianduskooli õpilaste küsitluses rubriik õpetajate kohta ehk 
vastajal on võimalus esile tuua nii silmapaistvalt häid õpetajaid 
kui ka neid, kelle tegevuses on nad märganud üht või teist, mida 
saaks teha paremini. Järjest rohkem kasutatakse vaba tekstina 
arvamuse lisamisel võimalust lihtsalt kolleegi või õpetajat-töötajat 
tunnustada. Selline positiivse sõnumi jagamine on mõjus – emot-
sioonidel on me igapäevaelus väga suur osa.

Isikliku arvamusena lisaksin, et koolijuht ei saa niivõrd olulist 
kooli juhtimise instrumenti, nagu seda on tagasiside, delegeerida 
koolist välja kolmandale osapoolele. 

Kooli oma tagasisideküsimustike kasutamises on ka ohukohti. 
Kõige olulisemaks pean neist asjaolu, et küsimustikud ei kata 
koolielu kõiki aspekte, kõigi struktuuriüksuste tegevust ühtlaselt. 
Sellele lisandub veel asjaolu, et kooli eri osade mõjukus lõpptu-
lemuse suhtes on erinev. See tähendab, et sisuliselt peaksid nii 
rubriigid kui ka üksikud küsimused olema erineva kaaluga. 

Tagasiside kui enesehindamine ja sisend 
arendusteks
Aianduskoolis kasutatava tagasiside kogumise viis on üsna mas-
siivne – küsimustikud on mahukad ja vastamist eeldatakse igalt 
töötajalt ja õpilaselt. Sel on oma miinused: 

• küsimuste suure arvu tõttu võtab vastamine aega, paljud küsi-
mused eeldavad vastuse läbimõtlemist ja vastajal ei pruugi 
selleks kõigeks olla motivatsiooni; seega peab juht inimesi 
veenma tagasisidet andma;

• nii mahukat tagasisidet saab läbi viia ainult korra aastas, seega 
see peaks kajastama hinnanguid aasta jooksul toimunule, kuid 
paratamatult jääb vastaja fookus lähiminevikku;

• tulemuste kasutamiseks tuleb need segmenteerida. Tööta-
jate puhul vastaja struktuuriüksuse, õpilaste puhul eriala ja/
või õppevormi alusel. Segmenteerimine võib tekitada väga 
väikese vastajate arvuga segmente, kus tulemused ei ole 
üldistatavad; üldistuste tegemisel peab olema ettevaatlik, 
seda peab koolijuht teadvustama ning rõhutama ka kooliperele 

tulemusi esitledes;

• tulemuste töötlemine ja kokkuvõtte kirjutamine on vastuste 
suure arvu (kombinatsioon küsimuste ja vastajate hulgast) 
tõttu aeganõudev; otstarbekas on tulemuste struktureerimisel 
kinni pidada ühest ja samast mudelist, see lihtsustab töötle-
mist ja ka kokkuvõtte kirjutamist. Seda tööd ei maksa dele-
geerida – just tulemustega töötades saab koolijuht valitsevast 
meeleolust hea üldpildi koos konkreetsete tähelepanekutega. 
Lisaks on eelkõige koolijuhi ülesanne anda skooridele ja mär-
kustele (aus) tõlgendus;

• aastase küsitlusperioodi tõttu jääb vastajate jaoks nõrgaks 
side nende antud vastuste ja vastuste alusel ette võetud 
muudatuste/uuenduste vahel; juhid, õpilaste puhul ka õpe-
tajad saaksid muudatusi/uuendusi paremini tutvustada ning 
selgitada, millest on nende algatamisel lähtutud.

Sellisel tagasiside kogumisel on ka oma plussid:

• tänu küsimustike ühetaolisusele on tulemused aastati oma-
vahel võrreldavad ning tekivad üsna usaldusväärsed aegread;

• tänu küsimustike suurele ulatusele saab hinnangu koolielu 
(peaaegu) kõigile aspektidele;

• kasutatavad küsimustikud on meie kooli omad – st lähtuvad 
meie vajadustest;

• vajadusel saame olla paindlikud, uurides täiendavalt mõne 
üksiku huvipakkuva teema kohta (nt praktilise õppe osakaalu 
suurendamise kohta mõni aasta tagasi);

• sidudes küsimustiku valdkonnas antud hinnanguid/skoore 
vabas vormis arvamustega, saame skooridele konteksti ehk 
vihjed antud hinnangu võimalike põhjuste kohta;

• mahukamate küsimustike puhul on suuremad võimalused 
tulemuste segmenteerimiseks ehk tulemuste kasutatavuse 
tõstmiseks.

Tagasiside kogumine kogu kooliperelt sellises ulatuses, nagu 
teeme seda aianduskoolis, on teatud mööndustega võetav ene-
sehindamisena. Selle alusel koostatavas kokkuvõttes puudub 
analüüsiv osa – esitatakse ainult tulemused ja küsitlusele vasta-
nute tähelepanekud. Tagasiside alusel kavandatakse parendus-
tegevused juba kooli allüksustes või ka kooli tervikuna hõlma-
vate uuendustena õppekorralduskomisjoni või kooli nõukogu/
juhtkonna tasemel.

Väga oluline on, et meil on olemas järjepidev vaade sellele, 
kuidas meil koolina läheb. Koos igapäevatööst rohkem või vähem 
teadlikult kogutud infokildudega ning igale juhile vajaliku meele- ja 
sihikindlusega moodustub sellest „kõhutunne“. Ja see on kooli 
töötajate vastastikuses interaktsioonis juba päris kasutatav juh-
timisinstrument.
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Eesti ja rahvusvahelise kvaliteediinnovatsiooni 
auhinna saamislugu

Meelis Kond, Tallinna 21 . Kooli direktor

Ettevõtlus-robootika õppesuuna loomine ja 
arendamine Tallinna 21. Koolis
Tallinna 21. Kool on arengusuundade määratlemisel lähtunud 
Eesti haridusstrateegia ja elukestva õppe kõige olulisimatest 
eesmärkidest ning tõstnud fookusesse õpivõimaluste loomise, 
iga õppija individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamise, õpi- ja 
koostööoskuste, loovuse ja digitehnoloogia ning ettevõtlikkust 
toetava õpikäsituse rakendamise.

Kooli arengukavas on kaardistatud tulevikuvisioon, mis käsitleb 
kaasaegsete õpimudelite, -vormide, meetodite edasiarendamist, 
õpikeskkonna kaasajastamist, pakkudes nii õpilastele kui õpeta-
jatele mitmekülgseid ja innovaatilisi õppimise ning eneseteostuse 
võimalusi. Kooli moto on „XXI koolist XXI sajandi haridus“.

Tallinna 21. Kooli põhikooli osal on pikaajalised muusika 
ja inglise keele õppesuuna traditsioonid, mis ulatuvad möödu-
nud sajandi 1950. aastate lõppu. Kooli õppekava ja -suundade 
ülevaatuse käigus leidsime, et lisaks olemasolevate suundade 
kaasajastamisele on mõistlik leida kahele nn üldsuuna klas-
sile tänapäevane sisu, mis oleks Eesti hariduses ainulaadne ja 
teedrajav ning vastaks kooli motole. Kuna kooli tegevuse üks 
eesmärk on kasvatada ettevõtlikke kodanikke, arendada nende 
matemaatika-loodusteaduste ning digi- ja tehnoloogiaalaseid 
pädevusi, siis leidsime, et need kompetentsid peaksid olema ka 
uue õppesuuna keskmes. 

Õppesuuna loomise eelduseks on ennekõike pädevad õpetajad 
ja nüüdisaegne õppebaas. Selleks loodi Tallinna Haridusameti toel 
kaasaegne ja funktsionaalse sisustusega robootika klass, Lego 
Innovatsioonistuudio. Õppekava disainimise käigus töötasime 
välja kontseptsiooni ja lõime ettevõtlus-robootika õppesuuna, 
mis on ainulaadne Eestis ja rahvusvaheliselt ning eeskujuks ka 
teistele koolidele. Õppesuunas on lõimitud erinevad õppeained ja 
programmid: ettevõtlusõpe, programm „7 sammu ja robootika“; 
robootika ja mini-mini-õpilasfirmade programm; huvitav nutimate-
maatika ja robootika: lõimitud õpe – loodusõpetus, matemaatika, 
füüsika, robootika, muusika ja mini-õpilasfirmade programm; 
õpilasfirmade programm ja informaatika.

Ettevõtlusõpe toimub igapäevaeluga seostatult. Põhiosa õppe 
mahust on suunatud praktilistele tegevustele ja loovuse arenda-
misele. Õppetöös kogutakse teavet erinevate elukutsete ja selleks 
vajalike oskuste kohta, tutvutakse töötaja ja ettevõtja (tööandja) 
rollidega, õpitakse hindama oma oskusi, soove, arenguvajadusi 
ning võimalusi, väärtustama nii töötaja kui ettevõtja vajalikkust 
majandusvaldkonnas. Õpilased saavad klassikaaslastega õpiet-
tevõtte – mini-minifirma – luues ülevaate ettevõtte toimimisest 
ja ettevõtluse tähtsusest ühiskonnas, juhtimise ja meeskonnatöö 
kogemuse. Nad omandavad nii digi- kui finantskirjaoskuse põhi-
tõed. Õpilased rakendavad elulisi teadmisi ja oskusi läbi praktiliste 
tegevuste, õpilasfirmade laatade, robootikavõistluste, erinevate 

üleriigiliste ja rahvusvaheliste projektide. 
Õppekava sisu ning arendus vastab kaasaegse tööturu ja 

tulevikukompetentside nõuetele.
Õppimine on valdavalt üles ehitatud rühmapõhisele õppele, kus 

koostöös ja praktiliste tegevuste kaudu arendatakse ettevõtlikku 
ja keskkonda väärtustavat eluhoiakut, uuritakse ja lahendatakse 
probleeme ning iga õpilane saab võimaluse esineda, kogeda 
juhtimist ja meeskonnatööd. Pööratakse suurt tähelepanu õpi-
motivatsiooni arendamisele-hoidmisele ning seostatakse õpet 
igapäevaelu ja ettevõtlusega. Sageli kaasavad kodutööd ka lap-
sevanemaid, nende kogemusi ja nõuandeid.

Lego Innovatsioonistuudio annab võimaluse lisaks õppe-
kavakohasele tööle edendada huviharidust. Koolis töötab viis 
robootika huviringi, kus mh valmistatakse õpilasi ette osalemiseks 
nii üleriigilistel kui rahvusvahelistel robootikavõistlustel, kus on 
saavutatud ka märkimisväärseid tulemusi. 

Tänu uuele õppesuunale toimub aktiivne ja tõhus õpetajateva-
heline koostöö, mis baseerub kaasaegsete õpimetoodikate raken-
damisel. Lisaks valdkondlikele teadmistele-oskustele pööratakse 
suurt tähelepanu ka õpioskuste ja üldpädevuste kujundamisele, 
toetades haridusuuenduse mõtteviisi „Õppides õnnelikuks – õnne-
likuks õppides“ elluviimist. 

Eestis puudub riiklik robootika õppekava ja õppekavalise 
ainena õpetatakse robootikat samuti vähestes koolides. Tallinna 
21. Kool on endale võtnud juhtrolli, et välja töötada robootika vald-
konna terviklik õpisisu ja kaasaegne metoodika ning võimalused 
ainetevaheliseks lõiminguks. Selleks on kohandatud erineva ras-
kusastmega ingliskeelseid õppematerjale, koos ringijuhtidega on 
koostatud õppematerjale, prototüüpe, tööülesandeid ja -juhiseid. 
Kaasatud on erinevate ainete õpetajad ja vanemate klasside õpila-
sed, kelle abil tõlgitakse ja katsetatakse õpiülesannete haaravust, 
sobivust ning raskusastet.

Lisaks toetab õppekava üldpädevuste arendamist ning lähtub 
õppija isikupärast. Näiteks ideede genereerimine toote või teenuse 
loomiseks ja rollijaotus õpilasfirmades lähtub igaühe tugevustest, 
huvidest ja ettevõtlikkusest – õpitakse saavutama kompromisse 
ning arendama/rakendama õppijate andeid ja oskusi. 

Ettevõtlusõpe on andnud õppijaile ettevõtlikkuspädevuse 
ning initsiatiivi erinevate ürituste, ainepäevade-nädalate jne kor-
raldamiseks ja nende eest vastutuse võtmiseks. Eduelamus ja 
õnnestumised motiveerivad nii õpilast, õpetajat, lapsevanemat kui 
kooli pidajat. Robootika ja ettevõtlusõppega ning õpilasfirmade 
programmiga on seotud kõik põhikooli õpilased. Õpilased on 
omaks võtnud kooli põhiväärtused ja üldeesmärgid, eriti ettevõt-
likkuse, IT ja digikirjaoskuse arendamise. Seda kinnitab rahvus-
vahelise e-majanduseksami ESP sooritajate ning õpilasfirmade 
üha suurenev arv.

Õppesuuna sisu ja stuudio õpikeskkonnana köidavad õpilasi 
ning pakuvad väga suurt huvi nii Eesti kui välisdelegatsioonidele, 
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mis on näide kaasaegse õppimise ja õpetamise käsitusest ning 
kinnitab Eesti haridusinnovatsiooni põhimõtete ellurakendamist. 
Õpilasi innustavad nii Robotexil kui rahvusvahelistel robooti-
kavõistlustel Soomes ja USAs saavutatud kõrged tulemused. 
Mentorid ja nooremmentorid juhendavad innustunult mini-mini- ja 
mini-õpilasfirmasid. 

Õppesuuna edasiarenguks sõlmiti ja allkirjastati koostöölepe 
TalTechi inseneriteaduskonnaga ning innovatsiooni- ja ettevõt-
luskeskusega Mectory. Koostöös on rakendatud kaasaegseid 
mitmekesiseid ja huvitavaid õpivorme kõikides kooliastmetes, 
näiteks teadusprojektis „Rakett 21“, noorteprojektis „Teadus on 
Cool!“ ning nutika inseneri päeval. 

Uudne õppesuund tekitas ühiskonnas huvi juba selle loomise 
algusaastal 2016. 

Tallinna 21. Koolil oli pikaajaline kogemus gümnaasiumiast-
mes ettevõtlusõppe ja õpilasfirmade programmi süsteemsel 
rakendamisel. Kool on pakkunud ettevõtlusõpet Junior Achie-
vementi programmide järgi alates 1998. aastast. See oli hea 
stardipositsioon uue õppesuuna arendamisel.

2017. aastal sai kool Euroopa ettevõtliku kooli tiitli. Parimate 
väljaselgitamisel võeti arvesse kooli strateegiat ja süsteemset 
ettevõtlusõppe korraldamist, õpilaste, kogukonna ja ettevõtjate 
kaasatust. Euroopa ettevõtliku kooli tiitel lisas meile julgust ja 
andis kogemust, et osaleda autoriteetsel rahvusvahelisel kvali-
teediinnovatsiooni auhinna konkursil. 

Põhikooli ettevõtlus-robootika õppesuuna loomine, suurepä-
rane rakendumine ja arendamine ning positiivne tagasiside nii 
õpilastelt, õpetajatelt, lastevanematelt kui kooli pidajalt andis 
impulsi ja innustuse osalemiseks kvaliteediinnovatsiooni auhinna 
konkursil, et tutvustada oma edulugu nii Eestis kui rahvusvahe-
liselt.

Rahvusvahelisel konkursil osalemise eelduseks oli osalemine 
Eesti Kvaliteediühingu korraldataval konkursil. Taotlusdokumendi 
kirjutamine oli hea võimalus hinnata õppekava arendusprotsessi 
vastavust kvaliteediinnovatsiooni auhinna kriteeriumitele ning 
teha põhjalik sisehindamine ja hinnata kooli innovatsiooni. 
Sisehindamise käigus otsisime vastuseid küsimustele: kuidas 
innovatsioon on muutnud kooli toimimist ja tulemusi; kuidas 
täidab innovatsioon ootusi uudsel moel, kuidas on toimunud inno-
vatsiooni rakendamine (süstemaatilisus, plaanipärasus), kuidas 
on kasutatud innovatsiooniprotsessis saadud teadmisi, kuidas 
vastab innovatsioon huvirühmade tänastele ja tulevastele ootus-
tele, kuidas on innovatsioon parandanud kooli tehnilist suutlikkust 
ja suurendanud sotsiaalset vastutustundlikkust.

Esitasime taotlusdokumendi Eesti Kvaliteediühingule 2018. 
aastal ja saime haridusinnovatsiooni kategoorias peaauhinna. 
Kool sai võimaluse tutvustada oma edulugu 24. jaanuaril 2018 
toimunud juhtimiskonverentsil „Kvaliteet – usalduse küsimus?“. 
Konverentsi lõpus toimus auhindade üleandmine. Haridusinnovat-
siooni auhinna andis üle konkursi algataja ja eestvedaja Soome 
Kvaliteediühingu (Laatukeskus) president Tani Järvinen. 

Eesti Kvaliteediühing esitas meie innovatsiooni rahvusvaheli-
sele kõrgetasemelisele žüriile. Žürii hindas ettevõtlus-robootika 
õppesuuna loomise arendusprotsessi, selle uudsust ja raken-
datavust ja huvigruppide kaasatust. Soome Kvaliteediühingu 
president Tani Järvinen, žürii liige, andis meie innovatsioonile 
kõrge hinnangu ja leidis, et oleme eeskujuks nii Soome kui teiste 
riikide koolidele üle maailma.

Tallinna 21. Kooli robootika ja ettevõtluse integreeritud uudne 
õppesuund ja õpikäsitus tagas koolile esmakordselt Eestis kõr-
getasemelise ning väärika rahvusvahelise haridusinnovatsiooni 
peaauhinna, mis anti üle Pekingis toimunud auhinnatseremoonial 
27. veebruaril 2019. Autasu allkirjastas Soome Vabariigi president 
Sauli Niinistö. Kool saatis Pekingisse haridusuuendust tutvustava 
video ja tervituse ning palus auhinna vastu võtta Eesti Kvali-
teediühingul. Tallinna 21. Kooli 115. aastapäevale pühendatud 
kevadkontserdil Estonia kontserdisaalis andis auhinna direktor 
Meelis Kondile üle Eesti Kvaliteediühingu juhatuse esimees Tiia 
Tammaru.

Kolmeteistkümnendal Rahvusvahelisel Kvaliteediinnovat-
siooni Auhinna konkursil osales erinevates kategooriates kokku 
464 innovatsiooni 15 riigist. Innovatsioone hinnati järgmistes 
kategooriates: äriinnovatsioon (väikesed, suured ja idufirmad), 
keskkonnasõbralik innovatsioon, tervishoiu või sotsiaalvaldkonna 
innovatsioon, haridusvaldkonna innovatsioon, avalike teenuste 
valdkonna innovatsioon ja potentsiaalne innovatsioon. Konkursi 
kõikide kategooriate peaauhinna pälvis Hispaania firma Amadix, 
kelle innovatsioon võimaldab diagnoosida vähki mikro-RNA ana-
lüüsi abil. Kvaliteediinnovatsiooni konkurss on toimunud alates 
aastast 2007.

Välishindamise seisukohast lähtudes on koolile oluline välis- 
ekspertidelt saadud jõustav ja edasiviiv tagasiside, mis annab 
katsetamis- ja otsustamisjulgust, et lahendada uusi kooliarenduse 
probleeme. 

Tiitel Euroopa ettevõtlik kool 2017 ja Eesti kvaliteediinnovat-
siooni auhind 2018 ning rahvusvaheline kvaliteediinnovatsiooni 
auhind 2019 suurendasid veelgi erinevate huvigruppide huvi meie 
tööde ja tegemiste vastu. Hoogustus soov külastada robootika ja 
ettevõtlusõppe tunde, korraldada töötubasid, koolitusi ja tutvuda 
Lego Innovatsioonistuudioga. Koolil tekkis rohkem võimalusi 
tutvustada oma edulugusid, saada rahvusvahelist tuntust ning 
motiveerida haridusasutusi üle maailma kasutama praktikas meie 
kogemusi. Möödunud õppeaastal külastas 175 õppepäeva jooksul 
kooli üle saja delegatsiooni Euroopast, Aasiast, Ameerikast ja 
Austraaliast, kelle eesmärk oli tundma õppida Eesti ja Tallinna 
21. Kooli edulugu põhi- ja keskhariduse juhtimise, korraldamise, 
õppe- ja kasvatustegevuse arendamise vallas, sh digiõppes. 

Robootika ja ettevõtluse õpetajaid kui oma valdkonna tippspet-
sialiste ja kooli juhtkonna liikmeid kutsutakse sageli esinema 
seminaridele ja foorumitele, et jagada parimaid praktikaid ning 
viia oskusteave paljude erinevate piirkondade koolidesse. 
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Tulemushindamine – võimalus juhtimiskvaliteedi 
hindamiseks Tallinna linnas

Marika Pettai, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja

Madis Annus, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist

Tallinna Haridusamet on oma allasutuste juhtidega korralda-
nud tulemushindamise vestlusi 2001/2002. õppeaastast. Tule-
mushindamise eesmärk on olla toeks Tallinna haridusasutuste 
juhtimiskvaliteedi arengule ja anda tagasisidet haridusasutuse 
juhtimisele. 

Viimastel aastatel on tulemushindamise fookuses: 
• haridusasutuse arengukavas planeeritud ja hindamisperioo-

diks kokku lepitud eesmärkide saavutamine;
• muutuva õpikäsituse (MÕK) ellurakendumine; 
• kaasava hariduse ellurakendumine;
• hindamisperioodil toimunud arengute kohta tagasiside and-

mine ja uute arengueesmärkide kokkuleppimine.

Nii nagu on nihkunud hindamise fookused, on elu tinginud vaja-
duse tulemushindamise süsteemi muuta. 2016/2017. õppeaastal 
algas eeltöö tulemushindamise protsessi uuendamiseks. Sisse-
juhatuseks kaardistati hinnatavate (haridusjuhid) ja hindajate 
ootuseid. Protsessi kaasati konsultandina tulemushindamise 
ekspert Elari Killumets. Uuenenud tulemushindamise sisuline 
muudatus on üleminek kriteeriumitele/indikaatoritele vasta-
vuse hindamiselt arengute ja muutuste sisulisele hindamisele. 
Paralleeli võib tõmmata kujundava hindamisega koolis, millega 
uuritakse ja antakse tagasisidet, et aidata õpilasel võtta vastutus 
oma õppimise eest. Hindajate eesmärk on olla juhile toeks ja anda 
tagasisidet haridusasutuse juhtimise arengute kohta, vastutuse 
haridusasutuse arengu eest võtab juht.

Olulisemad muudatused:

• rohkem paindlikkust ja valikuvõimalusi, võimalik valida kolme 
hindamismudeli vahel;

• selgelt fokuseeritud hindamine – arengu planeerimine ja taga-
siside, MÕK, kaasav haridus;

• arengule suunatud koostöövestlus poolte vahel;
• hindamise skaala laienes neljalt seitsmele;
• tasakaal: suuline ja kirjalik hindamine, taha- ja ettepoole vaade.

Arendustegevuse tulemusena on nüüd haridusasutuse juhil või-
malik teha valik kolme hindamismudeli vahel: tulemushindamise 
mudel (mudel 1); haridusasutuse juhtide kompetentsimudel 
(mudel 2); tulemuslepingu mudel (mudel 3).

Valikuid analüüsides võime väita, et enamik juhte jäid harju-
muspärase mudeli juurde, st valisid tulemushindamise mudeli, 
uutest mudelitest valiti rohkem haridusasutuste juhtide kompe-
tentsimudelit, kõige vähem tulemuslepingu mudelit. Põhjus on 
ehk see, et tulemuslepingu mudel oli kõige võõram, aga juhtide 
kompetentsimudelist oldi teadlikud. Mitmekülgsemate valikute 
tegemisel olid julgemad koolijuhid.
Tulemushindamise mudel (kasutusel alates 2001/2002. õppe-
aastast) põhineb Balance Scorecard’i (tasakaalus tulemuskaardi) 
hindamismudelil, kus hindamine toimub viies juhtimisvaldkonnas:

1. eestvedamine ja strateegiline juhtimine;
2. õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine;
3. personalijuhtimine;
4. finants- ja haldusjuhtimine;
5. avalik suhtlemine ja partnerluse juhtimine.
Haridusasutuse juhi kompetentsimudel põhineb haridusasutuste 
juhi kompetentsuse analüüsimisel huvigruppide 360° tagasiside 
meetodil, mille valdkonnad on:
1. innovatsiooni juhtimine;
2. meeskonna juhtimine;
3. iga õpilase/lapse arengu toetamine;
4. tulemuspõhine juhtimine;
5. eduloo tutvustamine.
Tulemuslepingu mudel põhineb tulemuslepingus kokku lepitud 
konkreetsete eesmärkide analüüsimisel:
1. Tallinna Haridusameti ootused haridusasutuse juhtimise 

kohta;
2. haridusasutuse juhi kõikides juhtimisvaldkondades (strateegi-

line juhtimine, õppe- ja kasvatustegevus, personali-, ressurs-
side, koostöö juhtimine) võetud kohustused hindamisperioo-
diks;

3. aruandlus.

Tulemushindamine korraldatakse kõikide haridusasutuste 
juhtidega, kes on ametikohal töötanud vähemalt kaks aastat. 
Haridusasutuse juhti hinnatakse hindamisperioodil (kaks aastat) 
üks kord. Juhte hindab Tallinna Haridusameti esindaja(d), kelle 
määrab haridusameti juhataja oma käskkirjaga. Koostöövestlus 
toimub haridusasutuses ja kestab kuni kolm tundi, sh ringkäik 
haridusasutuses.

Sisend hindamiseks:

• haridusasutuse juhi eelmise tulemushindamise kokkuvõte 
(hindaja/hindamiskomisjoni kokkuvõte) (mudel 1, 2, 3);

• haridusasutuse juhi esitatud sisehindamise materjalid, mis 
sisaldavad arengukavas planeeritu elluviimise analüüsi 
(viimane sisehindamise aruanne või sisehindamise aastate 
kokkuvõtted) (mudel 1, 2, 3); 

• haridusameti juhataja ja haridusasutuse juhi sõlmitud tule-
musleping ja selle täitmist analüüsiv (eesmärgid -> tegevused 
-> tulemused -> mõju) kokkuvõte (mudel 3);

• SA Innove koostatud või teised rahulolu-uuringute kokkuvõtted 
(mudel 1, 2, 3);

• haridusasutuse juhi kompetentsimudeli alusel korraldatud 
huvigruppide 360° tagasiside koondraport (mudel 2);

• haridusasutuse juhi koostatud enesehinnang (mudel 1).

Hindamine toimub seitsme palli skaalal, kus skaalade tasemed 
väljendavad järgmisi hinnanguid.
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Haridusasutuse juht ei ole 
esitanud hiljemalt kaks 
nädalat enne kokkulepitud 
koostöövestluse aega 
vajalikke materjale (vastavalt 
hindamismudelile) Eesti koo-
lide haldamise infosüsteemist 
(EKIS) dokumendivahetus-
keskuse DVK kaudu Tallinna 
Haridusametile (lisa 1 punkt 
4 .5) .

Hindamist ei toimunud .

Hinnataval perioodil ei ole  
haridusasutuse juhi tege-
vustes või haridusasutuste 
tulemustes toimunud arenguid 
või esineb puudusi .

Arengukava eesmärkide 
saavutamine, muutunud 
õpikäsituse ja kaasava 
hariduse ellurakendamine on 
juhuslik või tagasihoidlik ning 
mitterahuldaval tasemel .

Juhtimiskvaliteedis on 
kõikides valdkondades 
arenguruumi .

Hinnataval perioodil on 
haridusasutuse tegevustes 
ja tulemustes toimunud aren-
guid . Arengukava eesmärkide 
saavutamine, muutunud õpi-
käsituse ja kaasava hariduse 
ellurakendumine on planeeri-
tud ja mõtestatud tegevus .

Osades valdkondades on 
saavutatud kõrge või väga 
kõrge juhtimiskvaliteet või 
säilitatud varasem hea või 
väga hea tase . Ollakse teistele 
hea eeskuju .

Hinnataval perioodil on  
haridusasutuse juhi tegevustes 
või haridusasutuste tulemustes 
toimunud väga olulised arengud 
või on säilitatud suurepärane 
tase (sh riiklikud või rahvusvahe-
lised tulemused) .

Arengukava eesmärkide saavu-
tamist, muutunud õpikäsituse ja 
kaasava hariduse ellurakenda-
mist juhitakse tervikuna .

Kõikides valdkondades on saa-
vutatud väga kõrge juhtimiskva-
liteet, mis on eeskuju teistele 
asutustele .

0 palli *    **    ***
1–3 palli

****    ***** 
4–5 palli

******    ******* 
6–7 palli

* Hindaja/hindamiskomisjoni ekstra tunnustus 
Hindajal/hindamiskomisjonil on võimalik lisaks hinnangule välja 
tuua eraldi tunnustus silmapaistva tegutsemise või innovaatilise 
teo eest mingis valdkonnas/väga suure arengu eest enda tule-
mustega võrreldes/suurepärase eeskuju eest jne.

Mudelite alusel kujunenud hindamistulemused
1. Tulemushindamise mudeli hindamistulemus kujuneb viie 

juhtimisvaldkonna hinnangu alusel. Tulemushindamise mudeli 
alusel hinnatakse igas valdkonnas seitsme palli skaalal. Üld-
hinnang 6 palli on võimalik saada, kui kõiki valdkondi on hin-
natud vähemalt 6 pallile. Üldhinnang 7 palli on võimalik saada, 
kui kõiki valdkondi on hinnatud vähemalt 7 pallile.

2. Haridusasutuse juhi kompetentsimudeli hinnangute üldtu-
lemused küsimusgruppide kaupa on fikseeritud 3600 taga-
siside raportis, need ümardatakse täisnumbriteks vastavalt 

matemaatilisele ümardamise reeglile. Üldhinnang 6 palli on 
võimalik saada, kui kõiki valdkondi on hinnatud vähemalt 6 
pallile. Üldhinnang 7 palli on võimalik saada, kui kõiki valdkondi 
on hinnatud vähemalt 7 pallile.

3. Tulemuslepingu mudeli hindamistulemus kujuneb välja hin-
daja hinnangu alusel. Hindaja hindab püstitatud eesmärkide 
(eesmärgid -> tegevused -> tulemused -> mõju) täitmist, arves-
tades haridusasutuse terviklikku arengut kõikides juhtimisvald-
kondades. Hinnangu andmisele annavad muuhulgas sisendi 
haridusasutuse valdkonna kuraatorid (hariduskorralduse 
osakonna kuraator, personali, halduse ja eelarve kuraatorid). 
Üldhinnang 6 palli on võimalik saada, kui kõiki valdkondi on 
hinnatud vähemalt 6 pallile. Üldhinnang 7 palli on võimalik 
saada, kui kõiki valdkondi on hinnatud vähemalt 7 pallile.

Tulemushindamine on mõjutanud Tallinna haridusasutuste juhti-
miskvaliteeti ja aidanud kaasa selle tõstmisele.
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Mentorprogramm – alustava juhi toetamine Tallinna 
linnas

Marika Pettai, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja

Tallinna Haridusamet käivitas alustavate juhtide toetamiseks 
2006. aastal mentorprogrammi, mis on kasutuses siiani, olles 
vahepeal arenenud ja täienenud. Programmi ülesanne on pak-
kuda tuge ja abi haridusasutuse juhi rolliga kohanemisel, toetada 
algajate juhtide kohanemist Tallinna haridussüsteemis ja lõimida 
alustav juht koostöövõrgustikku. Programmi raames koostati 
„Haridusjuhi käsiraamat“, mida kasutavad nii alustavad kui koge-
nud juhid. 

Mentorprogrammi korraldab Tallinna Haridusameti persona-
liosakond koostöös hariduskorralduse osakonnaga. Programmi 
pikkus on tavapäraselt 1,5 aastat, kuid hästi toimima hakanud 
mentorsuhted jäävad kestma pikaks ajaks. Alustaval juhil (mentiil) 
on endal võimalus valida sobiv mentor; haridusamet nõustab ja 
vajadusel soovitab, pidades läbirääkimisi ja sõlmides kokkulep-
peid. Mentori puhul eeldame varasemat edukat juhtimiskogemust, 
soovitavalt läbitud mentorkoolitust (haridusamet on koostöös 
Tallinna Ülikooliga koolitanud ühe grupi mentoreid). Mentor 
saab programmi kestel lisatasu. Kokkulepete sõlmimisel selgi-
tatakse mõlemale poolele nende rolle. Mentori roll on julgustada, 
innustada, toetada, eelkõige aga suunata mentiid mõtlema nii, 
et alustav juht ise jõuab oma probleemi efektiivseima lahen-
duseni; pakkuda mentiile rikkaliku teadmiste ja kogemusbaasi 
põhjal võimalusi ja alternatiive, juhatada kätte orientiirid, osaleda 
programmi koolitustel-seminaridel. Mentii roll on võtta vastutus 
otsuste ja arengu eest asutuses, olla aktiivne mentorilt kogemuste 
saamisel ja rakendamisel ning osaleda programmi koolitustel.

Mentorlussuhte puhul on väga oluline mentori ja mentii 
omavaheline sobivus, kokkulepetest kinnipidamine, koostöö 
väärtustamine ning konfidentsiaalsuse tagamine. Programmis 
osalejad on mentorlussuhtes oluliseks pidanud hierarhiavaba 
suhte põhimõtte järgimist, üksteise ajaressursi väärtustamist 
ning koostööd, milles püütakse ühiselt raskustele ja probleemidele 
parim lahendus leida. 

Iga programmi alguses lepitakse kokku vastastikused ootused. 
Alustavatel juhtidel on olnud ootus, et mentor on hea koostööpart-
ner, tal on ametialane kompetentsus, ta annab nii positiivset kui 
negatiivset tagasisidet ning ta on hea kaasamõtleja ja suunaja. 
Mentorid on oodanud, et mentiidel oleks julgust küsida, initsiatiivi, 
oma eesmärgid ja nägemus, usaldus mentori vastu. 

Kui juhtub, et mentor-mentii „vastastikune keemia“ ja omava-
heline koostöösuhe siiski ei toimi, on alati võimalus koostöösuh-
test „välja astuda“. Mentori või mentii väljavahetamine võib anda 
võimaluse uueks ja efektiivseks koostööks. 

Haridusametil on programmis korraldav roll. Iga uus men-
toriprogramm algab ühise avaseminariga. Programmi alguses 
ootame, et mentii ja mentor seavad mentoriprogrammile konk-
reetse eesmärgi. Nii mentor kui ka mentii peavad nii iseendale 
kui teineteisele selgeks tegema, kuhu juhendatav tahab jõuda 
ning milles mentor saab ja suudab aidata. Eesmärkide saavuta-

miseks seatakse ajaline raamistik. Mentor ja mentii lepivad kokku 
kindlad kohtumiste ajad ning eeldatavalt peavad neist ka kinni. 
Nii toimuvad mentorprogrammi raames kohtumised mentori ja 
mentii vahel ning mentiide koolitusseminarid, mida korraldab 
haridusamet. Selgitame välja mentiide vajadused ning sellest 
lähtuvalt sisustame seminarid. Seminaridele on tihti oodatud 
ameti erinevate osakondade (üld-, personali-, haldus-, eelarve- 
või hariduskorralduse osakond) spetsialistid, kes juhendavad ja 
annavad nõu praktilistes küsimustes. Mentiide kooskäimisest 
tekib omakorda koostöövõrgustik, kus üksteisega jagatakse 
rõõme ja muresid, saab maandada pingeid ja kasvatada ene-
sekindlust. Seminaride raames on alati soovitud saada parimat 
juhtimiskogemust ka väljastpoolt haridussüsteemi või linna. Nii 
on alustavatel juhtidel olnud mentorprogrammi raames kohtumisi 
ettevõtete tippjuhtidega ning kogemuskohtumisi erinevates hari-
dusasutustes väljaspool Tallinna. 2019. aastal käidi juhtide soovil 
õppevisiidil Helsinki koolides. 

Mentorprogrammi lõppedes võetakse see kokku ühise tagasi-
sideseminariga. Mentiid on mentorprogrammi tagasisides välja 
toonud, et kõige rohkem vajasid nad esimesel tööaastal mentori 
abi informatsiooni leidmisel (nt seadustes orienteerumine), asja-
ajamise korraldamisel (nt dokumentide vormistus, esitamise 
tähtajad), eelarve koostamisel, personalitöö korraldamisel (nt 
suhete loomine, värbamine, delegeerimine, motiveerimine), eri-
nevates valdkondades otsuste tegemisel ja muutuste juhtimisel. 

Mentorite õpetussõnadki mentiidele on mentoriprogrammides 
olnud üsna sarnased:
• juhil peab olema visioon;
• juht olgu positiivne, aus, õiglane, arenguvõimeline ja avatud; 
• juhi käitumine olgu kolleegi ja meeskonda väärtustav, takti-

tundeline ning isiklikku eeskuju näitav;
• oluline on oskus kuulata, märgata, analüüsida, reageerida ja 

suhelda;
• arenda enda juhtimisalaseid, pedagoogilisi ja juriidilisi tead-

misi.

Haridusamet programmi eestvedajana ning alustavad juhid ja 
mentorid on veendunud selles, et mentor suurendab algaja juhi 
eneseusaldust, annab emotsionaalset toetust, aitab kohaneda juhi 
rolliga ning olla edukas edasises juhtimistegevuses.

Juhtimiskonverents „Muutus algas“ ja coach’ide 
toetus juhtidele 
Tallinna Haridusamet on 16 aastat korraldanud oma haridusjuhti-
dele juhtimiskonverentse. Traditsiooniks on saanud, et konverents 
toimub igal aastal detsembri alguses, sinna on oodatud kõikide 
haridusasutuste juhid ning konverentsi keskmes on juhtimine. 
Läbi aastate on konverentsidel esinenud tippjuhid erinevatelt 
elualadelt. 
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2018. aastal toimus XVI juhtimisalane konverents, mis kandis 
pealkirja „Muutus algas”. Muutsime konverentsi sihtgruppi ning 
formaati. Seekord olid konverentsile oodatud juhtimismeeskon-
nad, mitte pelgalt juht üksi. Konverentsil toimusid juhitud laud-
konna- ning töögrupipõhised arutelud, mida toetasid superviisorid 
ja coach’id. Kogu konverents visualiseeriti ja mõtestati kaheks 
suureks illustratiivseks kokkuvõtteks. Konverentsi jätkutegevu-
sena said juhtimismeeskonnad esitada tegevusplaani haridus- 
asutuses planeeritava muutuse kohta ning võimaluse taotleda 
coach’i toetust planeeritu elluviimiseks. Tegevusplaane esitati 
31 asutusest, coach’i toetust soovis kümme haridusasutust. 
Tallinna Haridusamet ning Eesti Supervisiooni ja Coaching’u Ühing 
sõlmisid koostöölepingu, mille järgi on coach’i roll protsessis:

• konkreetse haridusasutuse tegevuskavade mõtestamine ja 
elluviimise toetamine koostöös juhtimismeeskondadega;

• vabalt valitud tehnikatega protsessi ettevalmistamine ja kor-
raldamine;

• lähtuvalt coaching’u eetikast protsessist kokkuvõtte tege-
mine, hinnates, kas asutuse eesmärgid said täidetud; milline 
mõju oli konkreetse tegevuskava elluviimisel ning kaasunud 
coaching’ul;

• haridusasutusele edasiste soovituste andmine.

Eesti Coaching’u ja Supervisiooni Ühing tagas kümme eksperti 
(coach või superviisor), asutuste vahel jaguneti juhuslikkuse mee-
todil. Kohustuslik kohtumiskordade arv oli kolm, paljud tegid 
sellele lisaks eel- ja järelkohtumise.

Coach’ide eesmärk oli toetada konverentsil mudeldatud tege-
vusplaani rakendamist ja aidata muutused käivitada. Paljudel juh-
tudel tuli võimestada juhtimismeeskondasid protsessi loomisel, 
korraldamisel ja konteksti seadmisel, toetada meeskondi arengus 
ja tutvustada coaching’u tööriistu haridusasutuste juhtimisel.

Protsessi korraldanud coach’id esitasid kirjalikud kokkuvõtted, 
kus nad peegeldasid tehtut, põhjendasid jagatud mudeleid ning 
esitasid ekspertarvamused pilootprojektist. Enamik asutustest 
sooviks jätkata sügishooajal sarnase, toetatud coach’imisega.
Järgnevalt noppeid coach’ide kokkuvõtetest:

• eesmärgid said täidetud suuremas ulatuses, kui esialgne 
plaan ette nägi. Tänu coaching’ule muutus selgemaks hari-
dusasutuse visioon sellest, mida nad soovivad ja kuidas soovi 
täitumiseni jõuda;

• coach’ing ja coach aitasid muuta eesmärgid selgemaks, täp-
sustada vajadusi, luua konkreetse tegevuskava ning näha 
lahendusi uudse nurga alt. Tegevuste kvaliteet tõusis; 

• coaching’u mõju oli probleemkohtade selgem nägemine ja 
uute lahenduste leidmine, toetav kõrvalvaade. 

Coching’u mõjuna nimetati järgmist:

• tänu juhtumite analüüsile ja mõtestamisele liikus asutus sel-
gema koostöö jaotuseni juhtimismeeskonnas ning kasvas 
julgus mõtestada muudatuste vajadust organisatsioonis;

• „kinni jooksnud“ teemad said liikuma, töövõime on kasvanud 
ning olukord on selgem ja helgem;

• väga vajalik on olnud reaalsete olukordade läbitöötamine ja 
parimate lahenduste leidmine;

• juhtide erinevate juhtimisstiilide ja rollide läbitöötamine on 
loonud selgust;

• eesmärk, milleni sooviti jõuda, täideti teadmisega, et sarnase 
tegevusega tuleb pidevalt ja teadlikult edasi liikuda.

Kogu protsessi vältel kasutati erinevaid meetodeid, mida idee-
pangana siinkohal jagame: 

• juhtumite jagamine kui väärtus, edulugude meetod;

• pilootprojektid, st julgus teha suur projekt väiksemaks ja tänu 
sellele leida ressurssi tegevusega alustamiseks; 

• CROW mudeli kasutamine;

• visualiseerimine;

• tegevuskaardid;

• unistamine ja projitseerimine;

• jt…

Lõpetuseks ühe juhi kommentaar: „Uskumatu, mida juhitud juh-
tumite analüüs ja rolli peegeldus võimaldab arengus kogeda!“.
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Pidaja kooli arengu toetajana Türi vallas
Anne Viljat, Türi valla haridusspetsialist

Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem

Türi valla koolivõrk koosneb eriilmelistest, erineva suurusega koo-
lidest ja koolieelsetest lasteasutustest. Valla haldusterritooriumil 
on seitse üldhariduskooli, neist kaks ühendatud õppeasutust 
(kool-lasteaiad), kaks lasteaeda (neist üks kolme tegevuskohaga 
lasteaed) ja muusikakool. Seitsme üldhariduskooli seas on güm-
naasium ja kuus põhikooli, sealhulgas toimetulekukool. Õpilaste 
arv koolides mahub vahemikku 12–490.

Kohalik omavalitsus peab õppeasutuse pidajana suutma 
toetada iga kooli ja koolijuhi arengut, arvestades sealjuures koo-
lide eripära, eesmärke ja väärtusi, aga ka kohaliku omavalitsuse 
arengudokumentides seatud eesmärke.

Türi vald on viimastel aastatel püüdnud tuua nii koolijuhte kui 
ka kõiki õppeasutustes töötavaid pedagooge ühisesse õpiruumi, 
korraldades erinevaid õpiüritusi, nagu konverentse, seminare, 
õppereise, nõupidamisi, ümarlaudu, kovisioone. Tegemist on 
pikema tegevuskavaga, et aidata kaasa nüüdisaegse õpikäsituse 
rakendamisele koolides – oleme alles teekonna alguses. Õpiüri-
tusi korraldatakse erinevatele huvigruppidele alates direktoritest 
ja õppejuhtidest ning lõpetades õpetajate ja tugispetsialistidega. 
Kõige arvukama osalejaskonnaga on valla hariduskonverentsid 
ja koostööpäevad. 

Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamise eelduseks on uuemate 
teadusuuringute tulemuste viimine õpetajate ja koolijuhtideni. 
2018. aasta alguses korraldas Türi vallavalitsus kõikidele valla 
üldhariduskoolide pedagoogidele koolitusseminari, kus omandati 
uusi õppimise ja õpetamise alaseid teadmisi. 

2019. aasta alguses toimunud hariduskonverentsil käsitleti 
õpilaste motiveerimise ja hindamise teemat. Konverentsil andis 
iga kooli direktor ka väikese ülevaate sellest, kui kaugele on jõutud 
nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisega. Oli põhjust rõõmustada 
edusammude üle, aga tuli ka nentida, et õpikäsituse muutumisest 
saadakse väga erinevalt aru ja et vahel on muutused pigem vaid 
kosmeetilist laadi.

Õppeperioodi lõpus tulevad valla üldhariduskoolide pedagoo-
gid kokku, et vähem akadeemilises õhkkonnas teadmisi oman-
dada või koostööd harjutada. Nii toimus 2018. aasta juunikuus 
MÕKi (muutunud õpikäsituse) päev, kus arutati koostöö-ootuste 
ja -võimaluste üle. Õpitubades sai kuulata huvitavate külaliste 
esinemisi.

Üks võimalus nüüdisaegse õpikäsituse rakendamiseks on 
õppida parimatelt praktikatelt. Õpetamise ja õppimise uuringu 
TALIS 2018 tulemustest on selgunud, et Eesti õpetajad ning 
koolijuhid osalevad täiendusõppes väga aktiivselt, kuid uuringus 
antakse märku, et praktikasse rakendatakse vaid osa omanda-
tust. Üksteise tundide vaatlust ja tagasiside andmist on veel 
vähe. Kuna ka McKinsey uuring „Kuidas maailma tulemuslikumad 
haridussüsteemid on jõudnud tippu?“ tõi juba aastaid tagasi esile 
parimatelt praktikatelt õppimise kui ühe edu võtme, on Türi vald 
koolipidajana sellest lähtunud ning püüdnud suunata õppeasu-
tuste töötajaid parimaid praktikaid tundma õppima. Selleks on 

korraldatud õppereise direktoritele, õppejuhtidele ja õpetajatele. 
Õppereisi ette valmistades määratakse keskne teema ning õppe-
asutuste tegevuse kohta infot kogudes ja analüüsides leitakse 
sobiv sihtpunkt. Türi valla õpetajatel on olnud võimalus külastada 
Ida-Virumaa ettevõtlikke koole. Õppejuhid tutvusid Harjumaa koo-
lides õppekava koostamise ja arendamisega, kooli ja kogukonna 
koostööga ning koostöise õppimise, õpetamise ja juhtimisega. 
Koolijuhtide õppereis Tartu linna koolidesse keskendus nüüdis-
aegse õpikäsituse rakendamisele ja muudatuste juhtimisele. 

Alati ei pea minema eesrindlikke praktikaid kaugelt otsima, 
häid näiteid võib leida igast koolist. Seetõttu keskendus ka Türi 
valla õpetajate koostööpäev 2019 üksteise parimatest praktika-
test õppimisele. Õpetajatel, koolijuhtidel ja tugispetsialistidel oli 
võimalus osa saada usutlusest filmi „Tõde ja õigus“ režissööri 
Tanel Toomiga, kelle mõtted ja seisukohad tekitasid kuulaja-
tes suurt huvi ja elavat vastukaja. Päeva teise poole sisustasid 
õpitoad. Türi valla koolide õpetajad jagasid praktilisi kogemusi 
ja koolitusel omandatud teadmisi kümnes õpitoas. Suuremat 
huvi pakkusid osalejatele Väätsa põhikooli õpituba „Mõtestatud 
õppimine" ja Türi toimetulekukooli õpituba „Varajane märkamine 
ja sekkumine“, aga huvilisi jätkus igale poole. Õpetajad on sageli 
liialt tagasihoidlikud oma edulugusid tutvustama, kuid õpitubade 
tagasiside näitas, et sellist õpivormi tuleks edaspidigi kasutada.

Kui kogu valla õpetajaskond saab ühise perena kokku kolm 
korda aastas – lisaks kahele õpiüritusele tähistatakse koos ka 
õpetajate päeva –, siis direktorid kohtuvad regulaarselt korra kuus. 
Tavapäraselt vahetatakse infot ja arutatakse erinevaid probleeme, 
vastavalt vajadusele käsitletakse ka spetsiifilisi teemasid (kooli 
sisehindamine, teabehaldus ja andmekaitse, tõhustatud ja eritoe 
rakendamine, palgakorralduse põhimõtted jmt). Kuna direktorite 
nõupidamisest võtavad koolijuhtide kõrval osa ka lasteaedade 
direktorid ja muusikakooli direktor, tugevdab see sidet kõikide 
valla haridusasutuste vahel ja soodustab koostööd.

2018/2019. õppeaastal hakati korraldama ka õppealajuha-
tajate nõupidamisi: toimusid arutelud ja kovisioon, kuhu kaasati 
ekspert väljastpoolt vallavalitsust. Lisaks eespool nimetatud 
koostöövormidele osalevad vallavalitsuse spetsialistid koolide 
ümarlaudades. 

Alushariduse omandanud laps peab olema valmis jätkama 
järgmisel haridustasemel. Türi vald on püüdnud kaasa aidata, et 
laste üleminek lasteaiast kooli oleks võimalikult sujuv. Samuti on 
vald kui pidaja hoidnud fookuses laste arengu hindamise temaati-
kat, selgitades lasteaia juhtidele ja nende kaudu personalile lapse 
arengu hindamise põhimõtteid ning kummutades arusaamu, 
mis pole kooskõlas õigusaktides sätestatuga ega lapse arengu 
hindamise põhimõtetega. Pidaja ellu kutsutud lasteaia ja kooli 
töötajate ühised ümarlauad on viinud kooli ja lasteaeda teinetei-
sele lähemale – tekkinud on uued koostöövormid, tihenenud side 
lasteaia ja kooli personali vahel, kaasatakse erinevaid spetsialiste, 
paranenud on infovahetus kooli minevate laste arengu kohta. 
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Lasteaedade õpetajate küsitlusest selgus, et osa õpetajaid 
on kaartide täitmise suhtes negatiivse hoiakuga, mille algpõhjus 
on ilmselt lasteaedade töötajate seas juurdunud arusaam, nagu 
tohiks kaardil kajastada üksnes positiivseid tulemusi. Seetõttu 
vajab laste koolivalmiduse hindamine ja koolivalmiduskaartide 
täitmine jätkuvalt ka pidaja tähelepanu ja selgitustööd. Positiivne 
on see, et nüüdseks on kõikide valla koolide õpilaste vastuvõtu 
korda sisse kirjutatud nõue esitada 1. klassi astumisel õppeasu-
tusele ka lasteaiast saadud koolivalmiduskaart. Paraku tuleb ette 
olukordi, kus sellest nõudest ei peeta kinni.

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatule 
tagab kooli pidaja nii põhikoolis kui gümnaasiumis riikliku õppe-
kava täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate olemasolu, 
turvalisuse, tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava õppekesk-
konna ning võimalused õpilase arengu toetamiseks ehk lühidalt 
öeldes: pidaja vastutab kõige eest, mis koolis toimub. Eespool 
toodud ülesannete täitmine saab olla tulemuslik üksnes siis, kui 
kooli pidaja on koolieluga hästi kursis. Türi vald kui kooli pidaja 
peab oluliseks tutvuda põhjalikult nii koolide sisehindamise kui 
ka SA Innove korraldatud rahuloluküsitluste tulemustega. Sise-
hindamine on koolidele kohustuslik juba 2006. aastast alates, 
kuid ometi ei ole kuraditosin aastat siin erilist edu toonud. Sageli 
kohtame formaalset suhtumist sisehindamisse: selles nähakse 
pigem tüütut kohustust kui tõenduspõhise koolijuhtimise võtit. 
Seda silmas pidades on kooli pidaja andnud koolijuhtidele taga-
sisidet sisehindamise aruande kohta, selgitanud sisehindamise 
põhimõtteid ja nõustanud juhte sisehindamise küsimustes, tuues 
näiteid headest praktikatest, ning edastanud õppe- ja infopäevade 
materjale.

Oleme seisukohal, et sisehindamine kui pidev protsess tähen-
dab seda, et kool analüüsib ja hindab oma tegevust tihedamalt kui 
kord arengukava perioodi jooksul. Pideva selgitustööga püüame 
lahti saada mõistetest „suur“ (tervet arengukava perioodi hõlmav) 
ja „väike“ (ühe õppeaasta kokkuvõte) sisehindamine, selgitades 
juhtidele, et vajalik on analüüsida iga õppeaasta tulemusi kõikides 
koolielu valdkondades. Nõude analüüsida ja hinnata õppeaastaks 
seatud eesmärkide saavutamist iga õppeaasta lõpus ning kohus-
tuse esitada õppeasutuse sisehindamise aruanne vallavalitsusele 
oleme sätestanud koolide põhimäärustes. 

Sel õppeaastal pöörame erilist tähelepanu juhtimise analüüsi-
misele, kuna senise praktika kohaselt pigistab king kõige rohkem 
just nimetatud valdkonnas. 

Uuenduste elluviimine ja nüüdisaegse õpikäsitluse rakenda-
mine koolides ja lasteaedades vajab tugevaid ja teadlikke juhte. 
Seepärast peab vallavanem kui koolijuhtide ja lasteaiajuhtide 
otsene juht nendega ka koostöövestlusi, milles arutletakse 
juhi tugevuste, arenguvajaduste ning võimalike tugimeetmete 
rakendamise üle. Kõigil juhtidel palusime end hinnata koolijuhi 
kompetentsimudeli alusel ning järgnevatel aastatel võtame koo-
lijuhi edukuse hindamisel aluseks analüüsi juhi arengust mudelis 

kirjeldatud valdkondades.
Sageli on kuulda kurtmist, et meil puuduvad mõõdikud, mille 

alusel koole mõõta-hinnata. Tegelikult leidub neid küllaga – tarvis 
on vaid tahta ja osata neid kasutada. Koolidest on tark kasutada 
sisehindamise protsessis erinevaid võimalusi oma tööle taga-
siside saamiseks, olgu selleks siis erinevad rahuloluküsitlused, 
koolide arengut toetavad programmid (tunnustusprogramm 
Hea Kool, Ettevõtlik Kool, Huvitav Kool jpt) või koostööprojektid 
kõrgkoolidega. Pidajana oleme püüdnud oma koole toetada ja 
julgustada Hea Kooli programmis osalema, mitu õppeasutust on 
seda ka edukalt teinud.

SA Innove rahuloluküsitlused on üks võimalus koolide tuge-
vuste ja parandamist vajavate valdkondade kohta infot saada. 
Koolipidajana tutvume küsitluste tulemustega põhjalikult. Küsit-
luste kohta koostatud kokkuvõtetes toome iga kooli puhul välja 
kõige probleemsemad näitajad, vajadusel arutame neid koos 
koolijuhiga. Kindlasti edastame koolile soovitused muret tekita-
vate näitajate analüüsimiseks. Koolijuht, kes on huvitatud oma 
tegevuse tulemuslikkusest, analüüsib ka ise küsitluse tulemusi ja 
püüab madalate hinnangute põhjusteni jõuda. 2018/2019. õppe-
aasta sisehindamise aruandes palusime koolijuhtidel kajastada 
ka seda, kuidas kool analüüsis riikliku rahuloluküsitluse tulemusi 
ja milliseid arendustegevusi sellest tulenevalt tehti. Lisaks ülerii-
gilistele rahuloluküsitlustele on Türi vald korraldanud regulaarseid 
rahuloluküsitlusi oma õpetajaskonna hulgas ja tulemusi igas 
koolis ka tutvustanud. 

Sisehindamise tulemused on aluseks kooli arengukava koos-
tamisele. Arengukava koostamise protsessis võiks kooli pidaja 
roll olulisem olla, kui see siiani on olnud. Tavapäraselt jõuab 
kohaliku omavalitsuse ametnikuni arengukava, mis on saanud 
juba vajalikud kooskõlastused ja mida enam muuta ei taheta. 
Pidaja ülesanne on anda arengukava kohta tagasisidet ja teha 
soovitusi paranduste sisseviimiseks. Pidaja jälgib koolide arengu-
kavade väljatöötamisele kehtestatud nõuete täitmist (lähtumine 
valla arengukavast ja õppeasutuse sisehindamise tulemustest, 
tegevuskava olemasolu). Selleks, et veel paremini oma tege-
vust hinnata, eesmärke sõnastada ja ellu viia, korraldab pidaja 
arenguseminari koolide juhtidele ning teeb ettepaneku kaasata 
omavalitsuse spetsialistid juba arengukava koostamise alguses.

Aeg-ajalt tekib pidajal vajadus korraldada temaatilisi seireid, 
milleks kasutame erinevaid andmebaase (nt EHIS, HaridusSilm). 
Püüame jälgida ka koolide veebilehti ja seal avalikustatud doku-
mentide korrektsust ja õiguspärasust ning juhime kooli tähelepanu 
vajadusele dokumente kaasajastada ning kehtivate õigusaktidega 
kooskõlla viia. Pidajana peame oluliseks kooli veebilehe kvaliteeti, 
kuna see on kooli visiitkaart.

Muutused hariduses ei toimu üleöö, vaid on aastatepikkuse 
sihikindla töö tulemus. Uue õpikäsituse rakendumisel on võtme-
küsimus hoiakute ja uskumuste muutumine. Kui sellega hakkama 
saame, jõuame eesmärgini.
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Pidaja õppeasutuste arengu toetajana Elva vallas
Marika Saar, Elva abivallavanem

Mare Tamm, Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Elva vald on tekkinud kuue omavalitsuse ühinemisel ning tei-
nud läbi haldusreformist tulenevad muutused. Üleminekujärgne 
periood oli ühtaegu nii põnev kui keeruline ning tänaseks võib 
öelda, et oleme jõudnud perioodi, mil saame tegeleda rohkem 
strateegilise planeerimise ja juhtimisega. 

Valda kuulub kuus ühinenud omavalitsust: Elva linn, Rõngu, 
Puhja, Rannu, Konguta ja Palupera vald. Vallas on kaheksa munit-
sipaalkooli, nende hulgas kolm lasteaed-algkooli, kaks huvikooli 
ja viis lasteaeda. Lisaks on vallas üks erakool, üks eralasteaed 
ja neli lastehoidu. Alates 1. jaanuarist 2018 loodi Elva Vallavalit-
suse struktuuri haridus- ja kultuuriosakond, kuhu kuuluvad lisaks 
osakonna juhatajale haridus- ja kultuurispetsialist. Varasemalt oli 
nendes piirkondades haridusruumi omavalitsuse tasandil vähe 
juhitud ja sisuliselt tegelesid hariduskorraldusega lasteaia- ja 
koolijuhid. 

Lisaks haldusreformile toimusid paralleelselt muudatused ka 
riigihaldussüsteemis, nimelt lõpetasid tegevuse maavalitsused 
ning nende ülesanded korraldati ümber teistesse asutustesse, 
omavalitsustesse, maakondlikesse liitudesse või arenduskes-
kustesse. 

Elva vald alustas arengukava 2019–2025 koostamist kevadel 
2018, arengukava kinnitas volikogu sama aasta sügisel. Elva valla 
haridusvaldkonna probleemina said sõnastatud võrdsete võima-
luste loomine elukestvaks õppeks ja õpivõimaluste pakkumine 
igas vanuses inimestele kogu elukaare jooksul. Eraldi tähele-
panu tuleb pöörata hariduslike erivajadustega laste toetamisele 
ja huvitegevuse võimaluste pakkumisele. Valdkondadeüleseks 
proovikiviks võib pidada laste ja perede heaolu ühist toetamist, 
kus on olulised ladus koostöö, tõhus lastekaitsesüsteem ning 
lapsevanemate nõustamine. Arengukava alaeesmärkidena oleme 
muuhulgas sõnastanud järgmised punktid: 

• igal lapsel on hoiu- või lasteaiakoht kaasaegses ja sõbralikus 
arengukeskkonnas:

• kodulähedases koolis on loodud huvitav, kaasahaarav ja kaas-
aegne õpikeskkond;

• loodud on võimalused hariduslike erivajadustega laste õpe-
tamiseks;

• koolides rakendatakse ettevõtlusõpet ning tagatakse karjää-
rinõustamine;

• Elva Gümnaasiumi kui piirkonnas keskharidust pakkuvat kooli 
tugevdatakse;

• haridusvaldkond on edukalt koordineeritud ning tõusnud on 
haridusasutuste kvaliteet;

• huvihariduse ja -tegevuse kaudu on loodud võimalused igas 
eas inimeste mitmekülgseks arenguks. 

Elva vallas väärtustatakse õppijakeskset haridust ja ühised 
väärtused – avatus, nutikus, säästlikkus ja kaasatus – toetavad 
haridusvaldkonna tegevusi. 

Osakonna tegevuskava koostamisel lähtusime esimesel töö-
aastal eeskätt ette tulnud praktilistest vajadustest. Teisel aastal 
oleme juba rohkem planeerinud arendavaid tegevusi, näiteks 
osalemisi projektides, mille tulemusel saab planeerida suuremaid 
ümberkorraldusi. Näiteks osaleme Haridus- ja Teadusministee-
riumi (HTM) ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) pilootpro-
jektis „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine 
munitsipaalüldhariduskoolides”, mille tulemusel töötame välja 
õpetajaametist kui tervikust ja õpetajate kompetentsimudelist 
lähtuvad töö- ja palgakorralduse põhimõtted kõikides valla üldha-
riduskoolides hiljemalt septembriks 2020. Samuti teeme koostööd 
Põltsamaa ja Mustvee vallaga, et välja töötada meie valla vaja-
dustest lähtuv tugispetsialistide teenuse osutamise mudel, mille 
rakendamist saaks loodetavasti alustada 2020. aastal. Koostöös 
finantsosakonnaga on analüüsitud haridusasutuste eelarveid, 
et töötada välja ühtsed haridusasutuste rahastamise alused ja 
haridustoetuse jagamise mudel.

Õigusaktide ühtlustamine
Esimesed ühtsed õigusaktid loodi seoses ühtse lastaiajärjekorra 
tekitamise ja vanema osalustasu järkjärgulise ühtlustamisega 
eri piirkondades. Samuti reguleerisime eraüldhariduskoolide 
toetamist ning lasteaedade ja koolide vastuvõtukordi. Uuenda-
tud on kõikide haridusasutuste põhimäärused ja valminud on 
hoolekogude moodustamise kord ja töökord, lisaks huvihariduse 
ja -tegevuse kavaga seotud toetuste saamise korrad. Oleme kaa-
satud nõuandjatena allasutuste arengukavade koostamisse ja 
sisehindamise jälgimisse. 

Arno, Spoku ja E-teenuse arendamine
Alates 2019. aasta veebruarist on vallas haridusteenuse hal-
damiseks kasutusel tarkvarasüsteem Arno, millele on turvalist 
kanalit pidi juurdepääs lasteaia direktoritel ja lapsevanematel. 
Tänaseks oleme süsteemi lisanud ka neli lastehoidu. Eesmärk oli 
luua ühtne lasteaedade järjekorrasüsteem ning ARNO on selleks 
hea keskkond, mis lihtsustab oluliselt haridusspetsialisti tööd. 
Lisaks loob see lapsevanemale võimaluse jälgida lapsega seotud 
infot. Arno pakub hetkel võimalust paigutada lapsed lasteaedesse 
ja hoidudesse, võtta vastu taotlusi ja neid kinnitada või tagasi 
lükata. Lähiajal soovime juurde liita huvikoolide ja ringide hal-
damise ning edaspidi ka õpilaste esimesse klassi paigutamise. 
Sügisest 2019 oleme avanud toetuste taotlemise ja menetlemise 
e-teenuse Spoku.

Tutvumine koolidega ja arenguvestlused juhtidega
Haridusasutuste pidajana leiame, et vajame juhte, kelle töö algab 
oma tegevuse ja vastutuse mõistmisest ning töö korraldamisest. 
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Haridusjuhi kompetentside arendamine tuleb muuta igas asutu-
ses igapäevaseks, loomulikuks ja vajaduspõhiseks praktikaks, 
mis toetab asutuse arengut. Muutunud õpikäsituse kontekstis 
vajame selget teadmist nii õpilaste ja õpetajate arengu kohta 
kui ka juhtide isikliku arengu planeerimisel. Tänaseks oleme 
uuendanud ja kaasajastanud direktorite ametijuhendeid, võttes 
arvesse haridusjuhi kompetentsimudelit. Samuti korraldame 
juba teist aastat ette valmistatud individuaalseid arenguvestlusi 
juhtidega, mille põhjal oleme andnud tagasisidet nende tööle. 
Eelküsimustik põhineb asutuse sisehindamisel ja haridusjuhi 
kompetentsimudelil. Koolielus on oluliseks saanud meeskondade 
ning koostöövõrgustike juhtimine. 

Haridusjuhtide toetamine
Kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid rolle on direktorite 
toetamine, nõustamine ja arendamine. Juba enne osakonna 
moodustamist korraldati abivallavanema eestvõttel nii kooli- 
kui lasteaiajuhtide kohtumisi. Regulaarsed kokkusaamised on 
süsteemselt jätkunud ka edaspidi. Oluliste teemade paremaks 
avamiseks osalevad kohtumistel sageli eksperdid. Lisaks on 
Innove rahastatud projektide raames toimunud 2018. aastal kaks 
väljasõitu teiste piirkondade haridusasutustesse, kus vaatluse all 
olid kaasava hariduse korralduse head praktikad. Lastaiajuhid 
külastasid Võsukese, Nõlvaku ja Kohila lasteaeda ning koolijuhid 
Järveküla Kooli, Rahumäe Põhikooli ja Rocca al Mare Kooli Vodja 
Individuaalõppekeskust.

Kooli pidajale on olnud oluline ühtlustada juhtimisega seotud 
tervikpilti direktorite enesearengu toetamise kaudu, et tõsta juhti-
miskompetentse ning koolijuhtimise kvaliteeti. Tänases juhtimis-
keskkonnas on see oluline eeltingimus muudatuste juhtimiseks ja 
vajalike tulemuste saavutamiseks. Praegu on haridusjuhtidel kas 
erinev arusaam või vähene teadlikkus juhtimisülesannetest ja juhi 
rollist organisatsioonis. Põhjused võivad olla erinevad, näiteks on 
aastate jooksul juhi tegevus olnud seotud peamiselt majandusliku 
vastutusega ja vähem on pööratud tähelepanu isiklikule arengule. 
Meie ühine eesmärk on teadmiste ja oskuste taseme tõstmine 
haridusjuhi kompetentsimudeli sisust lähtuvalt. Tänaseks on 
muutunud arusaamised nii organisatsiooni kui enesejuhtimisest 
ja olulisem on koolis tegeleda organisatsiooni õppimist ja arengut 
analüüsiva tervikliku juhtimisega. 

Arvame, et meie juhtimisalast professionaalsust saab tõsta 
koos tegutsedes ja õpikogukonda kuuludes. Seepärast oleme 
2019. aasta septembris korraldanud kaks õpiüritust, et luua juh-
tidele võimalused tutvuda erinevate tippjuhtide juhtimispõhimõ-
tetega väljaspool rutiinset keskkonda. Selle tulemusel soovime, et 
haridusjuht (ka omavalitsuse haridusjuht) oskaks analüüsida asu-
tuse põhiprotsesside seoseid organisatsiooni arengu, väärtuste ja 
õppimiskultuuriga ning analüüsida oma juhtimispädevust ja selle 
sobivust erinevates juhtimisolukordades. Juhi ülesanne on luua 
alused heaks meeskonnatööks ja paigutada oma meeskonna või-
med ja kompetentsid nii, et need vastaksid asutuse vajadustele. 

Osakonna arendamine
Kõikidel osakonna töötajatel on vastav haridus oma ametikohal 
töötamiseks, kuid siiski on meie senine tegevus olnud ametialane 

väljakutse – alustada algusest! Seepärast on üks meie olulisemaid 
põhimõtteid olnud õppida parimatelt. Oleme oma tegevusaja 
jooksul külastanud kolleege Tallinna Haridusametis ja Tartu Hari-
dusosakonnas, Pärnu Linnavalitsuses ja Pärnu Ülejõe Koolis, 
kohtunud Viljandi valla koolijuhtidega ja Saaremaa kolleegidega, 
olnud Võru Muusikakoolis ja kohtunud Hariduse Edendamise SA 
Tartu Erakooli TERA juhtidega, saanud rohkelt juhiseid HTMi nõu-
nikelt ja ekspertidelt. Otsekontaktid ja omavaheline kogemuste 
jagamine on suurepärased tööriistad, et tegutseda mõistlikult 
ja seaduspäraselt. Ühises ELVLi infoväljas osalemine on meie 
ajakavas loomulik tegevus. Elva vald on esindatud ka SA Innove 
haridusjuhtide arenguprogrammis 2019/2020. 

Teenistuslik järelevalve
Üks suuremaid muudatusi on ümberkorraldused haridusasu-
tuste järelevalves, milles sai oluliseks kooli ja lasteaia pidaja roll 
ning vastutus järelevalve korraldamise eest. Tänaseks oleme 
korraldanud kaks teenistuslikku järelevalvet: ühe koolieelses las-
teasutuses ja teise koolis. Lasteaia puhul oli tegemist hoolekogu 
avaldusega, milles avaldati rahulolematust direktori juhtimis-
tegevusega; väideti, et koostöövalmidus lasteaia hoolekoguga 
on vähene ja erivajadustega lastele sobilike arengutingimuste 
loomisele ei pöörata piisavalt tähelepanu. Esmased juhtnöörid, 
juhendi ja soovitused järelevalve korraldamiseks saime minis-
teeriumist. Teenistuslikus järelevalves vesteldi lasteaia direktori, 
hoolekogu ja personaliga. Tegime personali hulgas anonüümse 
rahuloluküsitluse, sama tegi hoolekogu lastevanemate hulgas. 
Tulemused esitati õiendis ja tööandja ei pidanud võimalikuks 
direktoriga töölepingut jätkata. 

Teenistusliku järelevalve algatamisel koolis oli kooli pidaja ees-
märk hinnata, kuidas toimub kooli juhtimine personali valdkonnas 
ning õpilaste toetamine. Jällegi tehti anonüümne rahuloluküsitlus 
personali hulgas, toimusid vestlused õpilasesindusega, hoolekogu 
ja koolitöötajatega, lisaks dokumentide analüüs. Õiendis esitati 
rida ettepanekuid ja ettekirjutusi tegevuste parandamiseks. Muu 
hulgas otsustati kaasata ekspert eriklasside töö korraldamisel, 
milles osales ka kooli pidaja esindaja. 

Tegevusperioodi jooksul oleme korraldanud ka kolm sõltuma-
tut rahuloluküsitlust lasteaias, põhikoolis ja lasteaed-algkoolis. 
Kahe juhtumi puhul pöördusid osakonna poole kohalike piirkon-
nakogude esindajad, ühel juhul hoolekogu. Rahuloluküsitluste 
tulemuste põhjal saime kavandada edasised tegevused – laste-
aiarühmade ümberkorraldamise ja liitmise suurema lasteaiaga, 
kooli puhul vaimse turvalisuse suurendamise koolikeskkonnas ja 
vajalike meetmete rakendamise, lasteaed-algkoolis hetkeolukorra 
hindamise ja arutelud kooli tuleviku teemal. Kokkuvõtvalt võib 
öelda, et iga järelevalve või seire on olnud oluline ja tõenduspõhine 
tegevus otsuste langetamiseks.

Lisaks sellele, et kooli pidaja korraldab konkursse uute koo-
lijuhtide värbamiseks, on heaks praktikaks kujunenud kaasata 
pidajat haridusasutustes olulistele töövestlustele, kus valitakse 
koolile nt uut õppejuhti. 

Omavalitsusel on väga tähtis roll valla tublide tegijate märka-
misel ning oleme loonud haridusvaldkonna tunnustusavalduste 
statuudi neljateistkümne nominatsiooniga. Tunnustatakse nii õpe-
tajaid kui õpilasi ning otsitakse hariduse tegu ja hariduse sõpru. 
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Koostöö
Peame oluliseks luua seoseid hariduse ja teiste valdkondade 
vahel ning pidada dialoogi erinevate koostööpartneritega. Hoo-
lekogudega hea koostöö loomiseks korraldasime esimese ühise 
aruteluõhtu veebruaris 2019 koos nõustaja Martin Tiidelepaga, 
et tutvustada hoolekogu võimalusi oma asutuse toetaja ja kaa-
sarääkijana, millega jätkame sügisel. Esimene valla õpetajatele 
mõeldud inspiratsioonipäev „Õpetaja – tuleviku tegijate kujundaja” 
toimus tänavu ja lõimis ettekandjate kaudu mitmeid valdkondi. 
Koostöös SA Elva Laste- ja Perekeskusega on toimunud kahel 
korral sotsiaal- ja haridusvaldkondi siduvad üle-eestilised kon-
verentsid „Teekond abivajava lapseni“ ja „Enam tehakse nõuga 
kui jõuga“. 

Tihe koostöö toimub sotsiaalvaldkonnaga, kus ühised teemad 
on erivajadusega õppijad ja tugiteenuste korraldamine. Koos 
lastekaitsespetsialistidega on korraldatud visioonipäevi laste ja 
perede heaolu toetamiseks. Kahel korral oleme kokku kutsunud 

valla tugispetsialistid, et aidata luua ühist kolleegidevahelist 
õpiringi. Elva valla ettevõtjate messil Elva Elamusfestivalil kor-
raldasid huvitegevuse ja -hariduse esindajad põnevaid töötube. 
Raamatukogude juhtimise kaudu oleme püüdnud suunata koole 
enam koostööle raamatukogudega. Regulaarselt kohtume koolide 
huvijuhtide ja noortekeskuse töötajatega. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kohaliku omavalitsuse vastu-
tus haridusvaldkonna korraldamisel ja hariduse hea kvaliteedi 
tagamisel on väga suur ning on oluline, et omavalitsustel oleks 
kompetentsed spetsialistid, kes selle teemaga igapäevaselt tege-
levad. Elva vallal seisavad ees mitmed proovikivid nagu kooli- 
võrgu analüüs, tulevikuvisiooni koostamine ja kaasava hariduse 
rakendamisega seonduv. Tulevikus keskendume kindlasti kooli-
juhtide ja koolijuhtimise kvaliteedile ning kaasaegse koolikultuuri 
kujundamisele. Oleme senises töös juhindunud juhtimisnõustaja 
Max Landsbergi soovitusest haarata võimalusest, mitte ebakind-
lustundest, mis on noorele organisatsioonile igati sobilik nõuanne.
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Pidaja õppeasutuste arengu toetajana Harku vallas
Aivar Soe, Harku valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Arengupeegel: haridusasutuste ühtsed 
arengusuunad arengukavades
Harku Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnal (edaspidi ka 
osakond) tekkis aastal 2017 idee luua haridusasutustele ja nende 
pidajale kaasaegne keskkond, mis oleks mugav tööriistakohver 
sisehindamiseks, arengukavade koostamiseks, rakendamiseks, 
täitmise seiramiseks, korrigeerimiseks/täiendamiseks ja kom-
munikatsiooniks. Kuna vastava keskkonna loomine ei ole ühele 
kohalikule omavalitsusele jõukohane kulutus ega pole ka kasuta-
jate arvu arvestades kulutõhus, siis tekkis mõte kasutada mõnd 
toimivat e-keskkonda, piirdudes ainult sisu muutmisega. Piltlikult 
võttes tuli otsida sobiliku arhitektuuriga maja, mida oli võimalik 
täita Harku valla haridusasutuste arenguks vajaliku sisuga. Ainus 
sobiv ja kättesaadav keskkond oli koolide digiküpsuse enesehin-
damismudel ja hindamisvahend Digipeegel, mille on koostöös 
Infotehnoloogia Sihtasutusega välja töötanud Mart Laanpere, 
Tallinna Ülikooli Digitehnoogia Instituudi vanemteadur. 2017. 
aastal soostus vanemteadur Mart Laanpere Harku Vallavalitsuse 
koostööettepanekuga digipeegli platvormil e-keskkonna ARENGU-
PEEGEL (edaspidi ka arengupeegel) väljaarendamiseks. 

Arengupeegli loomise ja rakendamisega sooviti:

• luua strateegiline raamistik haridusasutuse arengutaseme 
määratlemiseks (kus oleme?) ja eesmärkide püstitamiseks 
(kuhu ja mis ajaks soovime jõuda?);

• kehtestada valla haridusasutustele ühtne strateegiline raamis-
tik aastateks 2017–2021 kolmes arengusuunas (õpikäsitus136, 
innovatsioon ja õppekeskkond), igas suunas valida viis mõõdi-
kut137 ja igale mõõdikule luua skaala viie tasemega; 

• suunata haridusasutusi enesehindamisele, kus hindajad on 
juht, meeskond ja partnerid;

• anda kogukonnale ja huvilistele lihtsaid ja selgeid vastuseid 

haridusasutuse tuleviku kohta: miks? mida? kellele? kes? kui-
das? millal?;

• siduda eesmärkide saavutamiseks kavandatavad arendus-
tegevused haridusasutuse järgmise aasta eelarve ja sellele 
järgneva kolme aasta eelarvestrateegiaga; 

• kajastada haridusasutuse arengukavas kavandatavaid (kvali-
tatiivseid ja/või kvantitatiivseid) arenguid/muutusi (ilma kor-
duvate rutiinide/tegevuste/korralduste kirjeldusteta – need on 
muudes dokumentides);

• jagada arengukava kaheks: strateegiliseks osaks, mida saab 
arenguperioodil muuta arengukava kehtestaja Harku Vallavo-
likogu (volikogu), ja haridusasutuse juhi ja arengumeeskonna 
muudetavaks osaks (nt lisada arendustegevusi, uusi rahalisi 
katteallikaid);

• luua perioodiliselt korduv arengukava tegevuste ülevaatamise 
ja tagasiside andmise süsteem – perioodilised kirjalikud rapor-
tid koos täitmisest aruandmisega;

• võimaldada arengumeeskondadele kiiret ülevaadet arengu-
kava hetkeseisust;

• koondada valla haridusasutuste arengukavad ühtseks valla 
haridusvõrgu arengukavaks. 

Arengupeegli valdkonnad ja tasemed
Kuna digipeegli aluseks oli Michael Fullani käsitlus kolmest koo-
liuuenduse valdkonnast ja viiest küpsuse tasemest ning platvormi 
muuta ei saanud, siis kohandati arengupeegel samuti kolmeks 
valdkonnaks ja viieks tasemeks (joonis 1 ja joonis 2). Valdkond 1 
jäi samaks, valdkonna 2 ehk muutuste juhtimine nimetati ümber 
innovatsiooniks, valdkond 3 ehk digitaristu nimetati arengupeeglis 
õppekeskkonnaks. Iga valdkond omakorda jagati viieks ja sõnas-
tati sobivalt ümber. Muudatused kooskõlastati Mart Laanperega. 

136  „Eesti elukestva õppe strateegias 2020“ võeti käibele termin „õpikäsitus“, seades eesmärgiks selle muutmise koos põhjuste ja eesmärkidega. 
Strateegilise raamistiku eesmärk on pakkuda taustsüsteemi ja tuge õpikäsituse rakendajatele, ennekõike haridusasutustele ja nende partneritele, 
et aidata mõista suurt pilti, kuhu nende erinevad tegevused asetuvad. Õpikäsitus on arusaam sellest, mis eesmärkidel ja mil viisil õppimine toimub, 
millistes suhetes on õppeprotsessis osalejad, ning nende tõekspidamiste sihipärane rakendamine. 

137  Õpikäsituse mõõdikud on metoodika, õpetajate professionaalsus, õpetajate koostöö, rollijaotus õppeprotsessis, õppekorraldus. Innovatsiooni 
mõõdikud on visioon, kaasamine ja partnerlus, parimate praktikate kommunikatsioon, kvaliteedijuhtimine, meeskonna kujundamine ja eestvedamine. 
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Joonis 1. Kanada kooliuuenduskonsultandi M. Fullani kolm kooliarenduse suunda, igas suunas viis mõõdikut, 
millel on omakorda viis taset 

Allpool joonisel on arengupeegli viieastmeline mõõdikute skaala, 
mis järgib European Schoolneti iTEC (Innovative Tecnologies 
for Engaging Classrooms) projekti raames 2014. aastal loodud 

viieastmelist sotsio-tehniliste üleminekute teooriatega kooskõlas 
olevat organisatsioonide innovatsiooniküpsuse mudelit EduVista. 
Allpool on viie küpsustaseme nimetused ja lühikirjeldused. 

Tabel 1. Arengumõõdikute tasemed A–D

A PIIRATUD: üksikute aktsioonide/entusiastide juhuslike ja koordineerimata algatustega, asutuse areng on piiratud, 
tervikuna neist ei teata ega õpita .

B RIKASTATUD: lähenemisviis valitud, asjakohased eesmärgid sõnastatud, tegevused planeeritud, rakendamisel saadud 
esmaseid kogemusi ja tulemusi on analüüsitud ja kommunikeeritud, tegijate/tegevuste ringi on laiendatud . 

C TÄIUSTATUD: rakendussüsteemi koos tulemustega seiratakse ja analüüsitakse . Analüüsi tulemusel on korrigeeritud/
täiustatud rakendamist . 

D ÜMBERMÕTESTATUD: mõistetakse seoseid tulemuste ja rakendusviiside vahel . Uued lähenemised on tervikuna omaks 
võetud, püstitatud eesmärgid saavutatud . Tulemused on asjakohased, täpsed ja usaldusväärsed . 

E
VÕIMESTATUD: rakendussüsteemi eripära ja saavutatud tulemuste edulood on kommunikeeritud avalikkusele, osale-
takse riigi ja rahvusvahelistes võrgustikes . On võetud valdkonna eestvedaja roll piirkonnas/valdkonnas/riigis, jätkusuut-
likkus on leidnud praktikas kinnitust . 

Arengupeeglis raporti, arengukava ja tegevuskava 
koostamine

Esimene praktiline samm on sisehindamine ehk raporti koos-
tamine. Arengupeegel võimaldab kasutada individuaalseid hin-
nanguid (alati asutuse juht), grupihinnanguid ja võimalusel veel 
partneri(te) hinnangut. Hindamise aluseks on eespool kirjeldatud 
strateegiline raamistik. Siinjuures on eriti tähtis asjaolu, et hinnang 

peab olema tõenduspõhine ja toetuma dokumentidele, aruan-
netele, kodulehele, rahuloluküsitlustele vms. Hindamise alusel 
genereerib arengupeegel raportisse nn arengukompassi, näha on 
hindamise tulemused. Kui raport on kinnitatud, siis see suletakse 
keskkonnas ja hakatakse arengukava koostama. Kui arengukava 
on menetletud, on see pdf-ina arengupeegli keskkonnas, tegevus-
kavad aga on keskkonnas vabalt muudetavad ja täiendatavad, 
n-ö töövahendid. 
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Joonis 2. Vääna Mõisakooli arengukompass

Kõige mahukam ja aeganõudvam tegevus oli kolme suuna, viie 
mõõdiku ja viie taseme kirjelduste koostamine Exceli formaadis. 
Kokku tuli seega koostada 3*5*5 ehk 75 kirjeldust, mis kokku 
moodustavad strateegilise raamistiku.

Harku Vallavolikogu kehtestas aastal 2018 kõigi valla haridus- 
asutuste arengukavad, mis koostati e-keskkonnas arengupeegel. 
Haridusasutuste kodulehtedelt leitavad arengukavad sisaldavad 
asutuse andmeid, eripära, analüütilist hetkevaadet (kus hindamise 
alusel arengukompassis ollakse), nelja järgneva aasta eelarvestra-

teegiat, ülevaadet põhilistest arendusmeetmetest. Eesmärke 
asendavad 15 mõõdiku hindamise tasemete kirjeldused (mis 
tasemel ollakse skaalal A–D) ja arenguks püstitatud väljakutse 
(mis tasemele soovitakse arenguperioodi lõpuks jõuda). Arengu-
perioodi keskel tehakse arengupeegli keskkonnas vahehindamisi 
ning arenguperioodi lõpul koostatakse lõppraport. Harku valla 
haridusasutuste juhid on kenasti toime tulnud haridusasutuste 
pidaja püstitatud ülesandega planeerida ja suunata asutuse aren-
gut innovaatilise metoodikaga arengupeeglis.
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Teenistusliku järelevalve korraldamisest Rapla vallas
Tiina Roosimägi, õpetaja, koolijuht, maavalitsuse haridustöötaja, omavalitsuse haridusnõunik

Lea Leppik, Rapla Vallavalitsuse haridusspetsialist

Teenistuslikku järelevalvet teostab õppeasutuse pidaja. Riigiõp-
peasutustes korraldab teenistuslikku järelevalvet Haridus- ja Tea-
dusministeerium, kohalikes omavalitsustes valla- või linnavalitsus. 
Võrreldes riikliku ja haldusjärelevalvega, millega kontrollitakse 
vaid õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasust, on teenistusliku 
järelevalve pädevus laiem – kontrollitakse õppeasutuse juhtimise 
ja tegevuse seaduslikkust ning otstarbekust138.

2019. aasta kevadeni oli Rapla Vallavalitsuses teenistusliku 
järelevalve korraldamine õigusaktide ja ametijuhendite alusel 
haridusnõuniku ja haridusspetsialisti tööülesanne. Töö õiguspära-
suse aluseks oli Rapla Vallavalitsuse 23.02.2004. a määrusega nr 
7 kinnitatud „Teenistusliku järelevalve läbiviimise kord“. Nimetatud 
kord on küll eakas, aga teenistusliku järelevalve sisu ja korraldus 
ning tulemuste vormistamine ja üleandmine on dokumendis liht-
salt lahti kirjutatud.

Järgnevalt veidi algandmeid, et kirjeldada, mida ja kuidas 
oleme antud teemal teha proovinud. 2017. aasta oktoobris toimu-
nud kohalike omavalitsuste valimiste järel moodustus uus Rapla 
vald endise Rapla vallaga vabatahtlikult liitunud Kaiu ja Raikküla 
ning sundliidetud Juuru vallast. Haridusasutusi, mis vallavalitsuse 
hallata, sai kokku 17. Neist Rapla linnas kaks põhikooli ja üks 
täiskasvanute gümnaasium, neli lasteaeda ja kaks huvikooli; Alus, 
Hagudis ja Kabalas lasteaed-põhikoolid; Kaius põhikool, lasteaed 
ning muusikakool; Juurus põhikool, millega on liidetud huvikool 
ning lasteaed. 2019. aasta maikuu seisuga õppis nendes asutus-
tes kokku 2467 üldharidus- ja huvikooli õppurit ning lasteaialast.

Enne liitumist töötas haridusvaldkonna ametnik vaid Rapla 
vallas, teistes valdades oli haridusküsimuste lahendamine üks 
osa muu ametinimetusega töötaja tööülesannetest. Liitunud 
valdades oli üks kool ja/või lisaks üks lasteaed ning hariduselu 
dikteeris ja korraldas oma valdkonnas haridusasutuse direktor kui 
töö sisuga kõige tuttavam töötaja vallas. Pärast liitumist lisandus 
vallavalitsuses haridusnõuniku ametikohale haridusspetsialisti 
ametikoht. 

Igas liitunud vallas oli oma tööstiil ja kokkulepped, nende 
ühitamine kulges ja kulgeb veel edasi väga valuliselt. Töö õigus-
likud alused on siiski kõigile ühed ja nende täitmise jälgimine 
laste ning õpilaste õiguste ja kohustuste tagamiseks on valla- või 
linnavalitsuse kohustus.

Kuidas ja miks me Rapla vallas teenistuslikke 
järelevalveid algatasime ja korraldasime
Igapäevaste küsimuste lahendamisel, 2018. aasta eelarve ana-
lüüsil ning 2019. aasta eelarve koostamisel selgus, et väga terav 
probleem on hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine ning 
põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega nõutud kohustuslike tugi-

teenuste tagamine, lisaks kaasava hariduse rakendamine. Igal 
haridusasutuse juhil oli sel teemal oma mõte ja tegutsemisviis, 
millel oli tavaliselt kaks suuremat mõjutajat: rahalised võimalu-
sed ja tugiteenuste töötajate olemasolu. Esimest ehk raha on 
alati vähe. Olemasoleva eelarve optimaalse ja vajaduspõhise 
kasutamise analüüsioskus on osal koolijuhtidel kahjuks vähene 
ja nii küsitaksegi kõigepealt vallavalitsuselt lisavahendeid. Lisaks 
on haridusasutuste juhtidel väga erinevad arusaamad tugitee-
nuste tagamisest. Põhjuseid saime ritta mitmeid: Eesti hariduse 
infosüsteemi (EHIS) andmete ja tegeliku olukorra lahknevus; 
tugiteenuste spetsialistide vähesus; juhtide ja õpetajate napid 
oskused ning teadmised tuge vajavate lastega töötamiseks; 
õpetajate ja niigi väheste tugispetsialistide suur (kohati ülisuur) 
töökoormus jne. Kõigile kirja saanud ja igapäevastele töö käigus 
selgunud küsimustele pidid haridusnõunik ja -spetsialist lahendusi 
otsima. Otsustasime alustada algandmete ja tegelike tegevuste 
täpsustamisega ning tutvuda oludega kohapeal. Arutasime tee-
mat ka vallavalitsuse istungil ja leppisime kokku, et kõigis valla 
haridusasutustes korraldatakse tõhustatud ja eritoega õpilaste 
dokumentatsiooni ning toetamise tegevuste temaatiline teenis-
tuslik järelevalve. Nõupidamisel informeerisime kõiki valla hari-
dusjuhte järelevalve toimumisest, selgitasime teema ja koolide 
valiku põhjuseid ning järelevalve plaane.

Ajaressurssi arvestades võtsime 2017/2018. õppeaastal 
valimisse neli kooli: ühe Rapla linnas, kus EHISe järgi oli toetatud 
õpilaste osakaal väga suur, ja liitunud valdade koolid, sest sealsed 
olud olid täpselt teadmata ning, nagu hiljem selgus, väga erine-
vad. 2018/2019. õppeaastal oli valimis kolm kooli, neist ühes 
korraldasime kordusjärelevalve eelmise järelevalve ettekirjutuste 
suure hulga tõttu. Lisaks oli valimis kaks lasteaed-põhikooli: üks 
Hagudis, teine Alus.

Nagu teenistusliku järelevalve kord ette näeb, andis Rapla 
Vallavalitsus korralduse, millega määras teenistusliku järelevalve 
teema, asutused ja teostajad. Pärast vastuvõtmist saadeti kor-
raldus asjasse puutuvate koolide direktoritele. Järelevalvet ette-
valmistav töö algas EHISe väljavõtete koostamisega: tõhustatud 
ja eritoele määratud õpilased; koolivälise nõustamismeeskonna 
või Rajaleidja meeskonna otsusega õpilasele määratud arengut 
toetavad ja koolis rakendatud tegevused; tugiteenuste töötajate 
olemasolu, kvalifikatsioonile vastavus, rakendatus ja tegelik töö-
koormus. Kasutades haridusasutuse kodulehel olevaid mater-
jale tegime ülevaate asutuse õppekavas olevatest hariduslike 
erivajadustega laste ja õpilastega tehtavat tööd puudutavatest 
peatükkidest. Haridusasutuste juhtidele edastasime palve lisada 
haridusnõunik juhtkonna vaatega e-kooli või e-lasteaeda. Direkto-
rile saatsime ette EHISe väljavõtte tõhustatud ja eritoega õpilaste 
kohta ning palusime koondada nimekirjas olevate õpilaste kohta 

138  https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve.
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koostatud dokumentatsioon ning olemasolevad toega õpilaste/
lastega tehtavat tööd reguleerivad kirjalikud juhendid/korrad (kui 
need ei olnud avalikustatud kodulehel) kokkulepitud kuupäevaks.

Kokkulepitud kuupäeval külastasime haridusasutust. Kõige-
pealt tutvusime meie jaoks valmis pandud materjalidega. Seejärel 
kohtusime direktori ja tugiteenuste töötajatega, arutasime nende 
tegevusi ja tulemusi (aluseks meile esitatud dokumentatsioon). 
Vestluses saime enamikule tekkinud küsimustele vastused ja sel-
gitused tõid tõdemuse, kuidas vastava haridusasutuse õppekavas 
või selle lisades kirja pandud toega õpilaste/lastega tehtav töö 
tegelikult toimub. Vestluses tõime välja kiitust väärivad ja hästi 
töötavad tegevused, loogiliselt ja sisukalt koostatud dokumentat-
siooni ja selle elluviijad. Alati arutlesime võimaluste üle, kuidas 
on mõistlikum ja otstarbekam täita õigusaktide nõudeid, mis seni 
tegemata või tehtud õigusvastaselt. Kuna seni vaadeldud koolides 
ja lasteaed-koolides oli keskmiselt 100 õpilast/last, ei kulunud 
kohapealsele tööle rohkem kui üks päev. 

Kõigi muude tööde ja tegemiste kõrval oli tehtud järelevalvete 
õiendite vormistamine aega ja tähelepanu nõudev töö, mida me 
alati tähtajaks täita ei suutnud. Samas ei jäänud ükski õiend 
vormistamata. Vajadusel küsisime lisamaterjale või -küsimusi.

Kui õiendi eelnõu sai valmis, saatsime selle direktorile ülevaa-
tamiseks ning vajadusel paranduste ja täienduste esitamiseks. 
Seejärel valmis lõplik õiend, mis saadeti dokumendihaldussüs-
teemi kaudu allkirja vastu haridusasutuse direktorile.

Õiendi sissejuhatuses tõime välja teenistusliku järelevalve 
alused, teema, järelevalve teostajad ja kooli töötajad, kellega 
vestlesime. Sellele järgnes olukorra kirjeldus: milline on ja kuidas 
töötab antud haridusasutuses toega õpilaste/lastega tehtava töö 
süsteem; millise koormuse ja kvalifikatsiooniga on tugiteenuste 
töötajad; kas ja kuidas on õpilaste/laste kohta dokumentatsioon 
koostatud ning kas ja kuidas tulemusi analüüsitakse. Olukorra 
kirjelduse alusel koostasime kokkuvõtte, millele järgnesid ette-
panekud ja õigusaktide mittetäitmise korral ka ettekirjutused 
koos täitmise tähtaegadega. Direktoril oli kohustus koostada 
vallavalitsusele ettekirjutuste täitmise kohta aruanne.

Kui ettekirjutusi oli palju ehk kui suurem osa toega õpilastega 
tehtavast tööst ja dokumentatsioonist ei vastanud nõuetele, kor-
raldasime vastava haridusasutuse juhtkonnaga ümarlaua. Vest-
luses selgitasime ettekirjutuste täitmise vajadust ja kohustust 
ning andsime soovitusi, kuidas seda võiks teha.

Kahel eelmisel õppeaastal korraldatud seitsmest temaatili-
sest teenistuslikust järelevalvest kahel ei olnud vaja teha ette-
kirjutusi. Ettepanekutes viitasime mõnele lahendamist vajavale 
teemale. Õiguslikult olid neis koolides sel momendil kõik nõuded 
täidetud. Viiel korral olime kohustatud tegema kaks kuni kuus 
ettekirjutust. 

Meie teenistuslikes järelevalvetes kogutud kiitust väärivad 
kogemused:

• õpilaste varane märkamine ja vajadustel põhinev toetamine 
Alu Koolis, läbimõeldud ja võimalikult optimaalselt toetav 
süsteemne töö, meeskonna ühised koolitused ja asutuse moto 
– „Iga laps on kordumatu“ – tegelik täitmine;

• Juuru Koolis iga õpilase kohta peetavad ja pidevalt täiendatud 
toimikud 2018. aastal. 

Tookord Juurus nimetatud tööd teinud sotsiaalpedagoog töötab 
täna Rapla Gümnaasiumis.

Sagedasemad murekohad:

• süsteemitu töö; kollektiivis ei ole kokku lepitud, kes, mida ja 
millal peab tegema; ei ole ühiselt täidetavat korda või on kord, 
aga seda ei täideta;

• tugiteenuste töötajate suur või lausa ülisuur koormus (nt 
eripedagoogi ametikoha suurus on koos tundidega 1,75 või 
0,7 ametikohaga töötaval sotsiaalpedagoogil on lisaks veel 
28 ainetundi);

• tugiteenuste töötajate ametikohad olid täitmata, tihti oli puudu 
just eripedagoog ja logopeed; välja kuulutatud konkursid luh-
tuvad, sest kandideerijaid ei ole;

• tehtud töö ja tulemuste analüüsimine ei ole järjekindel 
(Demingi ring); 

• toega õpilaste/laste tõrjumine;

• õpetajate vähesed oskused, kogemused ja soov toega laste/
õpilastega töötamiseks;

• eelarve ressursse ei kasutata optimaalselt;

• osade direktorite õigusalased teadmised ei aita kaasa tee-
made süsteemsele teadvustamisele ja tulemuslikule tööle 
toetust vajavate õpilaste/lastega;

• haridusasutuste juhid ei soosi teenistuslikku järelevalvet ning 
pidevalt vahetuvate vallajuhtide tähelepanu selleni kahjuks 
ei jõua.

Rapla vallas 2018. ja 2019. aastal tööle rakendatud algatused ja 
tegevused murekohtade võimalikuks lahendamiseks:

• valla haridusasutuste tugiteenuste töötajate regulaarsed koge-
muskogunemised erinevates haridusasutustes nn külakorras 
– kõigil on teistele tutvustada, jagada või näidata midagi, mis 
just neil hästi töötab;

• juhtide ja nende asetäitjate ning valla haridustöötajate ühised 
haridusalaste õigusaktide lugemised-arutelud, püüd ühiste 
teadmiste ja arusaamade saavutamise poole;

• tugiteenuste töötajate tasustamise aluste soodsamaks muut-
mine, töötasu tõstmine ja koormuste vähendamine toega 
õpilaste õpetajatel.

2019. aasta kevadel algatasid vallavolikogu poliitikud omavalitsu-
ses struktuurimuudatused, mis kahjuks aga vähendavad hariduse 
sisulise töö toetamise võimalusi. 
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Arenguvestlused haridusasutuste juhtidega 
kompetentsimudeli ja 360° hindamise tagasiside 
põhjal Haapsalu linnas

Liina Põld, Haapsalu Linnavalitsuse haridusala aselinnapea

Nii nagu peetakse loomulikuks arenguvestlusi õpilaste ja õpe-
tajatega, on loomulik ja vajalik haridusasutuste pidajail teha 
arenguvestlusi oma haldusalas olevate kooli- ja lasteaiajuhtidega.

Tõhus arenguvestlus vaatab tulevikku ja tõhustab koostööd 
ning põhineb möödunud perioodi kokkuvõtvatel hindamistule-
mustel. Üks võimalik hindamise tööriist on kompetentsimudelil 
baseeruv 360° hindamine haridusasutustes.

Käesolevas kirjatükis käsitlen 2017. aastal tehtud hindamisi 
ja arenguvestlusi kolme Haapsalu haridusasutuse juhiga, mil 
osalesime Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Innove ellu-
kutsutud pilootprojektis. 

Projekt oli põhjalikult ette valmistatud ja hõlmas nii koolitusi 
mudeli tutvustamiseks, abi hindamistulemuste analüüsimisel ja 
tõlgendamisel kui ka näpunäiteid arenguvestluste korraldamiseks. 
Kuna projektiga oli kutsutud liituma mitmeid omavalitsusi ja riigi-
koole koos pidaja esindajatega, sai koolitustel vastastikku õppida 
teineteise kogemustest, vahetada infot hindamisega kaasnevatest 
raskustest ja takistustest ning leida ühiselt lahendusi.

Haridusasutuste juhtide kompetentsimudelil põhinev 360° 
hindamise tööriist on põhjalik ning annab pidajale laiapõhjalise 
tagasiside asutuse juhi töö kohta. Hindaja ei ole ainult pidaja 
ise vahetu juhina, vaid hinnatavana kooli- või lasteaiajuht, tema 
kolleegid, juhtkonnaliikmed, lapsevanemad ning koostööpartnerid. 
Juhile antakse viie kompetentsi põhjal kas hinne kasin, hea või 
suurepärane. Lisaks numbrilisele tagasisidele on oodatud sõna-
lised hinnangud, mis hinnatavate sõnul osutusid protsessi kõige 
väärtuslikumaks tagasisideks.

Suurepärasele juhile seab hindamismudel ambitsioonikad 
ootused, mis on kooskõlas maailma haridusteaduse liidrite kül-
laltki radikaalsete seisukohtadega. Suurepäraselt haridusjuhilt 
oodatakse Lyle Kirtmani ja Michael Fullani (2016) järgi status quo 
murdmist, selge sõnumiga usalduse loomist, ühiselt eduloo pla-
neerimist, meeskonnatöö esikohale seadmist, õpitulemustes radi-
kaalse ja kestva läbimurde saavutamist, enese ja organisatsiooni 
pidevale arengule pühendumist ning võrgustiku ja partnerluse 
loomist. Need kõik on kompetentsid, mida me koolide edukaks 
juhtimiseks vajame, kuid mis koolijuhtidel ei arene iseenesest, 
vaid nõuavad pidaja igakülgset toetust ja koostööd.

Niisiis asusime 2017. aasta kevad-suvel Haapsalus ühes-
koos hindama ühe kuuerühmalise lasteaia juhti, 300 õpilasega 
6-klassilise algkooli juhti ning 600 õpilasega 9-klassilise põhikooli 
direktorit. 

Aus tõdemus on, et hindamine osutus oodatust raskemaks. 
Loomulikult oleme linnavalitsuse haridusosakonnas hästi kursis 
oma koolide käekäiguga – peame regulaarseid nõupidamisi, toe-
tame asutuste igapäevatööd ja osaleme arendustegevustes, kuid 
haridusasutuse juhi kompetentsimudeli erinevatele aspektidele 
hinnanguid andes jäin nii mõnegi väite kaalumisel hätta. Näiteks 

iga õppija individuaalse arengu toetamine koolis või lasteaias. 
Väga raske on hinnata, mil määral täpselt koolijuht tagab iga 
õpilase individuaalset arengut toetavate õppemeetodite ja tugi-
meeskonna rakendamist koolis ja kas see toetab iga õpilase 
õpimotivatsiooni maksimaalselt. Eeldame ja usume ju, et koolijuht 
lähtub iga päev oma töös õpilaste individuaalse arengu toetamise 
põhimõtetest, kuid kui hästi see tegelikult klassiruumis, õpetajate 
töös ja õpilaste tulemustes väljendub, on ilma põhjalikke vaatlusi 
ja analüüse tegemata keeruline hinnata.

Neid aspekte, kus objektiivsete hinnete panemine osutus 
raskeks, oli mudelis mitmeid. Lihtsam oli anda direktori tööle 
tagasisidet nt rahvusvahelisel tasemel innovaatiliste lahenduste 
pakkumise ja koolile lisaressursside hankimise kui asutuse 
sisekommunikatsiooni puudutavatele aspektide või õpetajate 
hindamise kohta.

Hindamise tegi keeruliseks ka distants. Ei viibi ju pidaja igapäe-
vaselt koolis või lasteaias, et asutusesisest dünaamikat aduda. 
Paljudes aspektides tekkis soov anda hinnanguid teatud subjek-
tiivsete tajumiste pinnalt, kuid hinnatavale hiljem arenguvestluse 
käigus tagasisidet andes osutusid sellised hinded ebatäpseks. 
Hinnatava jaoks on oma tööle vahetult juhilt hinnangute saamine 
äärmiselt oluline tagasiside ning seetõttu tuleb hindamist ette võt-
tes arvestada põhjaliku ja tõsise tööga. Protsessiga sai selgeks, 
et ritta seatud numbritest on olulisem lahtimõtestatud ja arengut 
toetav ning analüüsiv konstruktiivne vestlus.

Nagu eespool mainitud, järgneski kompetentsimudelil basee-
ruvale 360° hindamisele arenguvestlus. Kui pilootprojekti kooli-
tustel ja seminaridel osalesime hinnatavate juhtide meeskonnaga 
ühiselt, siis vestlusi pidasin iga juhiga eraldi. Need olid minu jaoks 
sisukad ja olulised vestlused. Mitmetes aspektides juhtus, et juhid 
olid end ise hinnanud oluliselt madalamalt kui kolleegid, lapseva-
nemad ja koostööpartnerid. See andis mulle võimaluse asutuse 
juhti tunnustada ja julgustada teda rohkem ennast usaldama. 
Samuti andis vestlus mulle tagasisidet, et igapäevane märkamine 
ja tunnustamine on kooli- ja lasteaiajuhtidele sama oluline kui 
õpilastele koolis ja lastele lasteaias. Vestlustes sai edukalt tänu 
kompetentsimudelile kõik koolijuhtimise aspektid läbi arutada. 
Mudel aitas vestlusi fookuses hoida. Sisukat tagasisidet juhi tööle 
andsid avatud vastuste kommentaarid. 

Hindan vestlustest saadud kasu kõrgelt. Need andsid infot 
juhtide arengupotentsiaali kohta, tõid välja lahendamist vajavaid 
probleeme, aitasid kaasa finantside paremale planeerimisele 
ning loodan, et ka juhtide motivatsiooni tõstmisele. Usun, et ka 
lasteaia- ja koolijuhid nägid, et hindamisest ja vestlustest on kasu, 
kuna said tagasisidet oma töötulemustele, võimaluse oma ideid 
esitada ning kitsaskohtadest teada anda.

Vestlustes olid abiks pilootprojekti koolituselt saadud nõuan-
ded ja juhised arenguvestluste korraldamiseks. Enne vestlusi oli 
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kasulik meelde tuletada, kuidas vestlust ette valmistada, sisse 
juhatada, aktiivselt kuulata, avatud küsimusi esitada, juhi arengut 
toetada, kokkuleppeid sõlmida ja vestlust kokku võtta.

Pean haridusasutuse juhi kompetentsimudelit oluliseks juhtide 

arengut toetavaks hindamisinstrumendiks ning olen tänulik kutse 
eest pilootprojektis osaleda. Sain kasuliku õpikogemuse ning 
julgustan kõiki lasteaia- ja koolipidajaid sisukaid hindamisi ja 
tulemuslikke arenguvestlusi ette võtma. 
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Pidaja õppeasutuste arengu toetajana – 
omavalitsustevaheline koostöö

Mari-Epp Täht, Haapsalu Linnavalitsuse haridusnõunik

Haridusasutuse pidajana käsitletakse seadusandluses valla- või 
linnavolikogu. Volikogul on õigus delegeerida teatud ülesanded 
valla- või linnavalitsusele. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses on 
mainitud pidajat 65 korral ehk kohustusi on päris palju, samuti 
on pidajal kohustusi lasteaedade ja huvikoolide suhtes. Samas 
on pidajale jäetud piisavalt vabadust otsustamiseks, kuidas täita 
seadustega pandud kohustusi, arvestades kohaliku omavalitsuse 
eripära. Peale ühendamist on vaja omavalitsuses erinevaid regu-
latsioone muuta, ühtlustada jne.

Õigusakte muudetakse vastavalt hariduspoliitilistele muu-
tustele. Iga muudatus toob kaasa teatud vastupanu, kõhklusi ja 
kahtlusi. Uuenduste kohta antakse teavet seminaridel, konve-
rentsidel. Nüüd tekivad küsimused, kuidas neid ikkagi reaalselt 
ellu rakendada, kuidas teised seda teinud on, millised raskused 
tuli neil muudatuste teel läbida ja millistest edusammudest saab 
tõsiselt rõõmu tunda.

2016. aasta märtsis linnade-valdade päevadel idanes gru-
pikesel haridusnõunikel idee arutada üheskoos lasteaedadega 
seonduvaid teemasid, võimalikke lahendusi ja muudatusi. 

Haapsalu, kahe Keila (valla ja linna) ning Rapla haridusnõuni-
kud soovisid arutleda kahel lasteaedadega seotud olulisel teemal: 
ühtse juhtimise alla viimise ja ühe õpetaja süsteemi rakendamise 
üle. Nendes küsimustes olid edusamme teinud juba Türi ja Viimsi 
vald. Rapla Vallavalitsuse haridusnõunik Tiina Roosimägi kutsus 
meid külla Kuusikule, kus oli just valminud valla kõige uuem las-
teaiahoone, moodulmaja. Arutelu kavandatud teemadel oli väga 
sisukas ja detailne. Kindlasti ei ole võimalik nii üksikasjalikke 
arutelusid korraldada suures konverentsisaalis. Arusaamine, et 
on võimalik kvaliteeti tagades juhtida mitut lasteaiamaja, julgus-
tas ka teisi kohalikus omavalitsuses selles suunas muudatuste 
tegemist kavandama.

2015. aastal jõustus uus koolieelse lasteasutuse personali 
miinimumkoosseis, mille kohaselt lasteasutuse rühmas luuakse 
vähemalt üks õpetaja ametikoht ja koolieelse lasteasutuse sea-
duse § 20 lõikes 6 sätestatud personali töökorralduse põhimõt-
test lähtuvalt õpetajat abistava töötaja ametikoht. Teema, mis 
puudutas ühe õpetaja süsteemi, andis palju mõtteainet kogu 
lasteaiarühma töö ümberkorraldamiseks. See on aktuaalne 
veel praegugi, nii korralduslikult kui ka õpetajat abistava töötaja 
ametikoha nimetuse poolest. Kokkuleppeliselt on teda hakatud 
nimetama assistendiks. Täna on see iga kohaliku omavalitsuse 
otsustada, millist ametinimetust selle töö tegija kannab, milline 
on tema ettevalmistus ja millist töötasu talle makstakse.

Raplas aktuaalsetel teemadel arutledes ja teiste mõtteid ning 
kogemusi kuulates veedetud päev andis piisavalt tuge edaspidis-
teks otsusteks. Pean selle päeva plussiks ühele, hetkel aktuaalsele 
teemale keskendumist, st arutleti lasteaia ühise juhtimise, rühma 
ühe õpetaja teemal. Raplast lahkusime kindla sooviga taas väik-
semas grupis kohtuda, et üksteiselt tarkust koguda.

Järgmine tõuge kohtumiseks tuli omavalitsuste haridusjuhtide 
õppepäevadel Rakveres 7.–8. novembril 2018. Rühmatööna tuli 
anda teada kooli pidaja täienduskoolituse vajadusest. Aktiivses 
arutelus kolleegidega jõudsime taas tõdemuseni, et saame paljugi 
ise enda aitamiseks ära teha. Tekkis taas soov kohtuda väikse-
mas ringis, et kuulata kolleegide kogemusi õnnestumistest ja 
takistustest ideede rakendamisel või mõnest selgest „ämbrist“, 
kuhu ei soovita teistel astuda. Teemad, mis tugevalt õhus olid ja 
palju rakenduslikke küsimusi tekitasid, seostusid HEV-õpilaste, 
kaasava hariduse, koolikohustuse mittetäitjatega.

22. jaanuaril 2019 kogunesid Haapsallu Viimsi, Lääne-Harju, 
Rapla ja Saue valla ning Keila, Viljandi ja Haapsalu linna esindused. 
Teemad olid sedavõrd põletavad, et kohalikest omavalitsustest 
tuldi suuremate delegatsioonidega. Kaasatud olid ka sotsiaal-
nõunikud ja haridus- ning sotsiaalvaldkonna eest vastutavad 
aselinnapead. Kuna oli toimunud ühinemisprotsess, liitus meiega 
palju uusi inimesi. Selline kohtumine loob hea võimaluse kiiremini 
tutvuda, mis hõlbustab edaspidist koostööd. Nimetatud teemade 
puhul oli palju juttu HEV-õpilastesse puutuva informatsiooni vahe-
tamise kohta, kus on eriti oluline järgida delikaatsete isikuandmete 
kaitset. Arutelust kasvas sujuvalt välja järgmine teema: hariduse 
tugiteenuste keskused kohalikes omavalitsustes. Viljandi jagas 
oma kogemusi: millest alustati, mis osutus keeruliseks ning mil-
lised takistused võivad tingida esialgselt kavandatud mõtete 
muutumise. 

Haapsalus on uus allasutus: Hariduse Tugiteenuste Keskus. 
Kohalike omavalitsuste asutuste nimed on erinevad, kuid põhi-
mõtted sarnased: hoolitsetakse selle eest, kuidas tagada kõigile 
lastele vajalik tugi, kui spetsialiste (logopeed, sotsiaalpedagoog 
ja psühholoog) on liiga vähe. Koondumine loob võimaluse ole-
masolevat ressurssi jagada otstarbekamalt. Väga oluline on 
spetsialistide omavaheline koostöö: infovahetus ja kolleegilt kol-
leegile õppimine. Laste seisukohast on info sujuv liikumine samuti 
oluline. Lapsed vahetavad asutusi ühe kohaliku omavalitsuse 
piires, uude asutusse minnes ei peaks alustama kõike otsast, vaid 
info peaks olema kiiresti kättesaadav ja vajaliku toe rakendamine 
sujuv. Kui lapsel on hea kontakt senise spetsialistiga, siis ta saab 
ka edaspidi temaga suhelda. Lapse ja spetsialisti suhe ei pea 
olema alati asutusepõhine. Lapsed on muutunud aasta-aastalt 
järjest erilisemaks ja ka kodudel on vahel keeruline lapsega toime 
tulla. On tekkinud palju küsimusi: millised on võimalused laste 
haridustee jätkamiseks õpilaskoduga koolis, kus sellised koolid 
asuvad, kuidas toimub asjaajamine? Suures plaanis võiks seda 
nimetada koolikohustuse mittetäitmisega seotud teemadeks.

Iga laps tahab kasvada kodus oma vanemate juures, õppida 
ja suhelda sõpradega. Paraku on elul mõne lapsega sootuks 
teised plaanid ja tihtilugu ei saa laps nendes valikutes kaasa 
rääkida. Suuna annavad vanemad. Kuidas neid lapsi aidata, et 
nad saaksid vajaliku hariduse ega satuks kuritegelikule teele? See 
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ei puuduta mitte ainult koolis käivaid lapsi, vaid ka lasteaialapsi. 
Selle teemaga tegelemisel on vaja lastekaitse- ja haridusspetsia-
listide väga tihedat koostööd. Millised on kohaliku omavalitsuse 
spetsialistide võimalused lapse aitamiseks, kui kodu ja sõprade 
lähedus on muutunud takistavaks asjaoluks hariduse omandami-
sel või pahandustest eemalehoidmisel? Kahjuks neid võimalusi 
väga valida ei ole, sest pole selliseid koole ega koolides vajalikul 
hulgal spetsialiste, kes suudaks „katkise“ lapsega tegeleda. Vahel 
vajavad need lapsed rohkem armastust, hoolimist ja mõistmist 
kui karistamist. Üheseid lahendusi sellele murelikule teemale ei 
ole, kuid on hea kolleegidelt kuulda, milliseid lahendusi on leitud 
ja kuidas me saame vastastikku kasulikud olla.

Hariduses on väga palju teemasid, millest kolleegidega 
kõnelda, ning sellest tulenevalt leppisime kohe kokku ka järgmise 
kohtumise 2019. aasta 23. aprilliks Viljandis.

Viljandi on väga innovaatiline ja seega oli hea tutvuda nende 
kaasava hariduse korraldamise ja huvihariduse kaardistamise, 
suunamise ning riigi toetuse kasutamise tervikliku lahendusega. 
Haapsalus alustatud teemaga jätkasime. 

Järgnevalt käsitlen Viljandi linna näitel tugiteenuste pakku-
mist haridusasutustele (teave Viljandi linna kodulehel). Viljandi 
Päevakeskuse laste ja perede osakonnas alustas 2018. aasta 
1. jaanuarist tööd Viljandi linna nõustamisalane kompetentsi- 
keskus. Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakonnas töötavad 
logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid. 
Tugispetsialistid teenindavad kõiki Viljandi linna munitsipaalkoole 
ja -lasteaedu. Tugispetsialistid osutavad teenuseid ja nende maht 
lepitakse kokku osakonna ja haridusasutuste vahel vastavalt 
linna kehtestatud osakonna struktuuri võimalustele ja haridus- 
asutuste vajadusele. Laste abistamisel ja suunamisel teevad 
koostööd lapsevanemad, klassijuhatajad, aineõpetajad ning kooli 
juhtkond; kooliväline nõustamismeeskond, lastekaitse-, sotsiaal-
hoolekande-, korrakaitse- ja tervishoiusüsteem; laste ja perede 
osakonna tugispetsialistid.

Kohtumisel arutleti ka huvihariduse ja huvitegevuse riikliku toe-
tuse üle. Toetuse puhul on üks tähtsamaid küsimusi huvihariduses 
või -tegevuses osalevate noorte kaardistamine. Suurem mure on 
unikaalsete noorte kaardistamine. Haapsalus ei ole selliselt huvi-
hariduses või huvitegevuses osalemist kaardistatud. Kõigil noortel 
on olnud võimalus tegevusi valida ja neis osaleda sellises mahus, 
mida noor või tema pere võimalikuks või jõukohaseks peab.

Kohtumisel tutvustas Viljandi linn huvitegevuses ja -hariduses 
osalevate noorte andmete kogumise kogemust. Linn tutvustas 
mudelit, kuidas nad teenusepakkujatega koostööd tehes jõuavad 
suhteliselt täpsete arvudeni. Mudel, mida nad kasutavad, annab 
ka väga hea ja selge ülevaate, kus ja millist teenust parasjagu 
pakutakse ning kui paljud noored on hõivatud huvihariduse või 
-tegevusega. Saime väga hea koostöökogemuse ja teadmised 
konkreetse tööriista kohta. Mudelit, mida Viljandi kasutab, 
saaksime ka meie kohalikus omavalitsuses rakendada. Teiste 
kolleegide kogemustest õppimine toetab valdkonnasisest koos-
tööd. Konkreetsete „tööriistade“ vahetamine toimub juba pärast 
kohtumisi isiklike kontaktide kaudu.

Tagasiside osalejatelt
Viimsi valla üldhariduse vanemspetsialist Aet Tampuu
Kokkusaamised on olnud väga sisukad ning täiesti omanäolised. 
Väiksemas ringis tutvuvad inimesed paremini ning seetõttu jõuab 
arutelu ehk ka sügavamale tasandile. Meie rõõmud ja mured on 
kohati väga sarnased ja teisalt jällegi erinevad. Huvitav ja hariv on 
jagada mõtteid, kuulata leitud lahendusi ning õppida üksteiselt, 
sh ka tehtud vigadest. Väiksema seltskonna kohtumised annavad 
selgema pildi konkreetse regiooni eripärast ja arengust. Saab 
parema pildi, kust leida eeskuju või mida vältida. Lähemad tutvu-
sed loovad ka parema võimaluse koostööks. Toetame kohtumiste 
jätkamist väiksemas ringis. Kahtlemata on vajalikud üleriigilised 
kokkusaamised, kuid nagu eelnevalt kirjeldatud, siis väiksemas 
seltskonnas on arutelu kahtlemata personaalsem.

Lääne-Harju valla hariduse peaspetsialist Milvi Brokko
Seoses valdade ümberkujundamisega oli viimasel haridusjuhtide 
kokkusaamisel üle 70 osaleja, mis tähendab, et saame küll väga 
hästi kuulata lektoreid ja infot koguda, kuid klassijuhatajatunnis 
ei ole sellise rahvahulgaga võimalik midagi arutada. Ja ei ole ka 
aega väiksemat seltskonda kokku võtta. Nagu meie kokkusaa-
mistel on ilmnenud, on liitmise tagajärjel tekkinud suurvaldades 
probleemid sarnased. Väiksemas seltskonnas saab asja arutada, 
küsida, vastata. Osalejate-linnade puhul on omad nägemused, 
mis võivad sobida ka valdadele, näiteks hariduslike tugikeskuste 
teema. Lisaks on kõigile oluline HEV-lastele võimaluste loomine; 
Innove pikad otsuste järjekorrad; koolikohustuse täitmine või 
üldse kooli jõudmine; pered, kus on vanemate vahel erimeelsused, 
kuid kannatajateks vanemate vahel on lapsed. Hea on kuulda, kui 
naabril on positiivseid õnnestumisi, mida teistega jagada ning 
üldse on tore kokku saada ja suud puhtaks rääkida.

Saue valla haridusosakonna juhataja Birgit Tammjõe-Tulp
Meil on kokkusaamistest väga positiivne arvamus ning oleme 
väga rõõmsad ja tänulikud, et selline asi on ette võetud ja ellu 
kutsutud. Suured tänud eestvedajatele. Meile on need kohtumi-
sed suureks toeks, kuna täna koolitatakse erinevate projektide 
kaudu küll lasteaedade ja koolide meeskondi, õpetajaid ühe- ja 
grupikaupa, aga haridusametnikud on sellest kõigest kõrvale 
jäetud. Muidugi on toredad üksikud HTMi ja HOLi korraldatavad 
infopäevad, aga süstemaatilist koolitamist või uute suundadega 
kursis olemist see ei taga. Samuti on omavalitsuste haridusamet-
nikele vaja ka muud nõu ja teadmisi, sest meie töö on spetsiifiline 
ja seotud väga paljude valdkondadega. Lisaks muutub tegelik elu 
kiiresti ja lahendamist vajavate probleemide ja küsimuste hulk 
kasvab kordades kiiremini kui tulevad lahendused või abi läbi 
uueneva seadusandluse. Seega on praktiliselt ainuke koht, kust 
infot, nõu ja uusi ideid saada, kolleegid teistest omavalitsustest. 
Inimesed on nutikad ja paljud lahendused juba varasemalt välja 
mõelnud. Meiegi oleme saanud kolleege kuulates mitmeid mõt-
teid, mitmetele enda mõtetele tuge ning kui meie ideedest ja 
kogemustest on kellelgi teisel kasu olnud, võibki kogu ettevõtmise 
edukaks ning jätkusuutlikuks kuulutada.
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Omavalitsuste liit õppeasutuste arengu toetajana 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu näitel

Maria Mägar, Harjumaa Omavalitsuste Liidu haridusnõunik

Tänavu 26. tegutsemisaastat tähistav Harjumaa Omavalitsuste 
Liit (HOL), kuhu kuuluvad kõik Harju maakonna 16 omavalitsust, 
on Eestis ainulaadne, sest erinevalt teistest omavalitsuste ühen-
dustest kuuluvad sellesse maakonna kõik omavalitsused. Harju-
maa elanikkonna pidev suurenemine on kaasa toonud erinevate 
tugistruktuuride kasvu, sh HOLi tegevuse laiendamise. Praegu 
tegutseb HOLis 11 töötajat. 

HOLi tegevuste paremaks korraldamiseks on loodud kümme 
komisjoni, mille hulgas on ka haridus- ja kultuurikomisjon. Komis-
jonil toimus 2018. aastal kaks töökoosolekut. Peamised teemad 
oli Aasta Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“ Harjumaa nomi-
nentide valimine, Harjumaa traditsiooniliste ühisürituste korralda-
mine, maakonna ühistegevuse rahastamine ning haridusürituste 
ja ainesektsioonide töö korraldamine maakonnas 2019. aastal.

Eesmärgid ja tegevus
HOLi eesmärgid ja tegevused 2018. aastal tulenesid põhikirja-
listest eesmärkidest ja liikmete vajadustest ning HOLi volikogu 
kinnitatud eelarvest. HOL on vajalik selleks, et toimiks omavalit-
suste koostöö ja koostegevuse areng. Samuti on HOL eestvedaja 
omavalitsuste kohustuslike koostöövaldkondade korraldamisel, 
maakonna arengu kavandamisel ja regiooni pikaajalisel stratee-
gilisel planeerimisel.

Haridus- ja kultuurivaldkond
Haridus- ja Teadusministeeriumi vahenditega rahastati ja koordi-
neeriti 213 maakondlikku sündmust kokku 21 380 osalejaga. HOL 
aitas korraldada 46 maakondlikku õpilasüritust ja olümpiaadi ning 
15 teabepäeva-koolitust ainesektsioonides kokku 1089 õpetaja 
ja 3918 õpilasega. Osalejaid oli kokku 5007.

Traditsiooniliselt on aasta jooksul tunnustatud aktiivsemaid 
õpetajaid ja õpilasi. Aprillis tunnustati olümpiaadide ja õpilasüri-
tuste korraldajaid. Samuti on alati meeles peetud olümpiaadide 
ja õpilasürituste parimaid õpilasi ning tunnustatud medaliga koo-
lilõpetajaid. Septembris tunnustati maakonna parimaid õpetajaid. 
Ainesektsioonide juhid kutsuti detsembris 2018 Harjumaa Ballile. 
Koostöös Harjumaa Spordiliiduga korraldati 50 spordivõistlust ja 
sündmust kokku 9741 osalejaga.

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituste 
korraldamisel on HOLi põhipartner MTÜ Harjumaa Alusharidus-
juhtide Ühendus. Koolitusi korraldatakse põhiliselt Harjumaa 
Omavalitsuste Liidu majas. Ühele koolitusele pääseb keskmiselt 
25 osalejat. Seoses eespool tooduga oli võimalus rohkem kui 
pooltel maakonna õpetajatel osaleda aasta jooksul vähemalt ühel 
koolituspäeval. Leiame, et selline korraldus andis palju suurema 
võimaluse koolitustel osalemiseks ning on märgatavalt säästli-
kum kui ükshaaval koolituskohtade finantseerimine.

2018. aastal toimus 23 koolitust ja üks konverents, kokku 631 
osalejat. Lisaks toetati osaliselt koolitusõppereisi Ida-Virumaale. 
Aasta lõpus korraldati alushariduse teemaline konverents, kus 
tehti kokkuvõtteid koolitusaastast ja planeeriti tegevused järg-
nevaks koolitusperioodiks.

Turvaline kool
HOL koostöös Põhja päästekeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti 
Põhja prefektuuri, Maanteeameti, Põhja-Eesti Rajaleidja Keskuse, 
Harjumaa Koolijuhtide Ühendusega korraldas seitsmendat aastat 
järjest projekti „Turvaline kool“. Konkursi eesmärk on tunnustada 
Harjumaa üldhariduskoolide tööd turvalise õpikeskkonna kujun-
damisel, toetada koolide eneseanalüüsi ja tunnustada parimaid 
turvalise keskkonna tagamise praktikaid, samuti toetada koolides 
personali ja õpilaste vaimset ja füüsilist turvalisust ning mõist-
mist, et ennetustegevus aitab oluliselt vähendada riskikäitumist, 
väiksemaid ja suuremaid probleeme, tõsisemaid ohuolukordi.

2018. aastal sai turvalise kooli tiitli Kostivere kool Jõelähtme 
vallast. Tiitli saanud koolile anti pidulikul tänuüritusel üle rahaline 
preemia 1500 eurot kooli füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna 
arenduseks, „Turvaline Kool 2018“ seinaplaat ning võimalus kor-
raldada 2019. aastal turvalisuse päev koolile ja kogukonnale.

Kokkuvõte Harju maakonna eesseisvatest väljakutsetest:

• kohanemine rahvastiku muudatustega, sh vananemisega, ja 
avalike teenuste korraldamine sellest lähtuvalt;

• maakonna sisemiste sotsiaalsete erisuste vähendamine, mis 
aitab saavutada regionaalselt tasakaalustatumat arengut ja 
parandada avalike teenuste osutamist piirkondades;

• haridusinnovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse kasv ava-
likus ja erasektoris, mis aitab kaasa erisuste vähendamisele 
Läänemere pealinnade piirkondadega, suurendades seeläbi 
Harjumaa ja kogu Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet;

• kiirete ühenduste rajamine ja eri transpordiliikide integreeri-
mine maakonna sisemise tasakaalustatuse ja rahvusvahelise 
konkurentsivõime parandamiseks (nt Helsinki–Tallinna kaksik-
linna potentsiaali arendamine);

• kasvuhoone- ja heitgaaside vähendamine energiamajanduses 
ja transpordis, mis aitab tagada säästlikku arengut.

Kuidas edasi?
Regionaalne ehk horisontaalne tasand on vajalik, kuna seob ja 
tasakaalustab omavalitsuste ja riigi huve piirkonnas. Ilma regio-
naalse tasandita näeksid omavalitsused kitsalt oma piirkonda ja 
riigi valitsemine koonduks n-ö „silotornidesse“, kus omavaheline 
koostöö ja ühiste eesmärkide realiseerimine oleks väga keeruline, 
kui mitte võimatu, sest iga omavalitsus ja/või valdkond peaks 
oluliseks ainult oma teemasid ja muresid. Lähitulevikus võiks 
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ühendada maakondlikud omavalitsuste liidud ja moodustada 
mitut maakonda haldavad regionaalsed omavalitsuste liidud. 
Ühtlasi tuleks kaaluda teiste maakondlike organisatsioonide (nt 
ühistranspordikeskus, maakondlikud arenduskeskused, ühistee-
nuste keskus) ühendamist regionaalsete liitudega üheks orga-
nisatsiooniks.

Regionaalset jaotust ei saa teha üksnes matemaatiliselt kajas-
tavaid andmeid silmas pidades. Edukalt ja pikaajaliselt töötava 
regionaalse jaotuse kavandamisel peab arvestama paljusid muid 
aspekte: geograafilise asendi ühtsust (loogiline paiknemine ja 
sidusus – inimeste liikumine, keskused jne), ajaloolisi piire, piir-
kondade ühishuve, kultuurilist sidusust ja identiteeti, sotsiaalseid 
tingimusi jne. Sama regionaalset jaotust oleks mõistlik rakendada 
üleriigiliselt kõigile riigiasutustele (nt PPA, Päästeamet, Maan-
teeamet, Keskkonnaamet). Selline lähenemine muudaks riigile, 
omavalitsustele ja kodanikele nii kohaliku kui riigivalitsemise 
selgemaks, loogilisemaks ja arusaadavamaks.

Koostöö õppeasutustega
MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit sõlmib iga-aastaselt HTMiga 
riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu. Üldjoontes on lepingu 

eesmärk edendada riiklike õppekavade rakendamist ning õpeta-
jate ja õppeasutuste juhtide professionaalset arengut toetavaid 
tegevusi kõikides Harjumaa munitsipaal-, riigi- ja eraüldharidus-
koolides ja lasteaedades õpilaste erisuguste võimete arendami-
sel aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste; koolieelsete 
lasteasutuste õpetajate ja juhtide täiendusõppe; õpetajate ühen-
dustesisese ja -vahelise ühistegevuse; haridusasutuste juhtide 
ühistegevuse; õpetajate ja haridusasutuste juhtide tunnustamise 
kaudu.

Kogu protsessi ja soovitud tegevuste paremaks korralda-
miseks kogub HOL kokku koolidelt, MTÜdelt ja sihtasutustelt 
vastavasisulised taotlused iga aasta 1. novembriks. Taotlustes on 
kirjeldatud soovitud tegevuse nimetus, aeg, eesmärgid, sisu, soo-
vitud toetuse summa ja tegijad. Haridus- ja kultuurikomisjon on 
proovinud kas täielikult või osaliselt taotlejate soovid rahuldada.

Alates 2017. aasta jaanuarist, kui mitmed maavalitsuste 
ülesanded anti HOLile, oleme rahade jaotamisel järginud sellist 
põhimõtet: meie kindel prioriteet on, et korraldatud saaks aine-
olümpiaadid. Loomulikult on eelistatud suured koolideülesed 
ühistegevused ja kindlasti ka Harjumaal korraldatavad traditsioo-
nidega sündmused. 
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