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The development and functioning of the vocational education institutions cooperation 
network in South-Estonia 2001–2008 
 
Summary 
 
The aim of this paper is to describe and analyze the cooperation process of South-Estonian vocational education 
institutions. The author took an active part in the creating of the co-operation network of South-Estonian vocational 
education institutions and is one of it's active leading participants. 
 
The Lisbon Agenda aimed to make the European Union the most competitive and dynamic knowledge-based economy 
in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs, greater social cohesion and respect for 
the environmental surroundings. 
 
In accordance with that aim, different development plans were prepared in Estonia, including the development plans for 
the system of vocational education.  
 
The heads of seven South-Estonian vocational education institutions came to the conclusion that in order to achieve 
such goals, it is necessary to get together and make efforts also locally. Those efforts led to the creation of the co-
operation network of South-Estonian vocational education institutions. The network involved municipalities, enterprises 
and different schools. As a result of further developments, a cooperation agreement between South-Estonian vocational 

education institutions was signed on May 21st  2006 and the development plan for the vocational education institutions 
of  South-Estonia was accepted later that year.  
 
That cooperation agreement and the development plan for South-Estonian vocational education institutions stated the 
main fields of co-operation: representing common interests in cooperation projects; cooperating in curricula-related 
domains; organizing career counseling; organizing skills competitions; cross-usage of training-bases; organizing 
common advertising campaigns for schools. 
 
The cooperation agreement between South-Estonian vocational education institutions and the fulfilling of the regional 
development plan led to the following results: the plan for regional vocational education investments was created;  the 
cross-usage of training bases led to more effective use of resources; the creation of development plans and the applying 
of the plans of action improved the intradisciplinary co-operation of teachers; as the result of the coordination of adult 
learning, collective projects, curricula and teaching materials were composed; teachers from different schools of the 
whole  region took part in the conducting of training; teachers from vocational education institutions compiled several 
national curricula through group meetings; support systems endorsing the progress of students developed at vocational 
education institutions; county governors and school principals advocated the expediency and constructive role of 
cooperation network based activities in their speeches; general education schools in the area were included in the 
programme through vocational training in secondary school, which led to the integration of curricula of different 
school-types; cooperation agreements were signed with Tartu University, Tallinn University of Technology and Tallinn 
University; municipalities were included in the research and development process through collective projects; the 
representatives of enterprises and professional associations were included in the activities of vocational educational 
institutions by developing the curricula, reviewing the dissertations, being members of the thesis committees. Interest 
among entrepreneurs to use the opportunities of vocational education institutions in South-Estonia rose significantly. 
 
The vocational education institutions of Tartumaa, Jõgevamaa and Järvamaa joined the effective cooperation network, 
the collective cooperation agreement between the vocational education institutions of seven counties will be signed on 

October  the 8th 2010  at the celebration of Teacher's Day in Viljandi. 
 
The professional progress of the author of this paper was reinforced by working with other school principals on 
planning and actualizing the aims that were set together. He learned to realize the importance of the comprehensive 
development of a region and to actively involve all groups interested in the comprehensive development. 



Sisukord 

Sissejuhatus ................................................................................................................................ 4 
1. Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku tekkimise eeldused............................ 8 

1.1. Riigi tasand................................................................................................................. 8 
1.2. Kohaliku omavalitsuse tasand.................................................................................. 11 

2. Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku kujunemine aastatel 2001–2004...... 14 
3. Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku arendustegevus aastatel 
2005–2006................................................................................................................................ 24 

3.1. Teekond koostööleppeni .......................................................................................... 24 
3.2. Teekond arengukavani ............................................................................................. 32 

4. Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku toimimine ........................................ 34 
Kokkuvõte ................................................................................................................................ 51 
Kirjandus .................................................................................................................................. 55 



Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustik 4

 

Sissejuhatus  

Käesolev töö käsitleb Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku loomist ja 

arenemist aastatel 2001–2008. Seda perioodi iseloomustab püüd välja kujundada ühtne 

Euroopa Liidu haridusruum, millega kaasnesid olulised muutused liikmesriikide 

haridusalastes suundumustes.  

Euroopa Liidu liikmesriikide poolt vastuvõetud ühisotsused rõhutavad kutsehariduse olulist 

rolli majandus-, sotsiaal- ja tööturupoliitikas. Kutsehariduse rolli nähakse kahel tasemel: 

kutseharidus peab võimaldama omandada tipptasemel oskusi, samas olema kõigile võrdselt 

kättesaadav ja tagama võrdsed võimalused (Bordeaux’ kommünikee).  

Ühiskonnas toimuvad muutused mõjutavad hariduses toimuvat ja kahtlemata mõjutavad 

haridussüsteemis toimuvad protsessid omakorda ühiskonda (Fullan 2006, lk 46). Igasuguste 

muudatuste eesmärgiks hariduse vallas on anda õppijatele teadmisi ja oskusi, millega nad 

kiiresti muutuvas elus toime tulevad. 

Muutusi tööturul suunatakse eelkõige läbi riikliku koolitustellimuse esitamise ning seda 

peetakse riigi üheks olulisemaks ülesandeks (Eamets jt, lk 50) 

 

Eesti kutsehariduse arendamisel on välja toodud planeeritavad suundumused, mis seisnevad 

õppijakesksuse suurendamises; kutseõppe kvaliteedis, ajakohasuses ja väärtustamises; 

kutseõppe regionaalse kättesaadavuse tagamises, kutseõppe kättesaadavuse tagamises 

erinevatele sihtrühmadele; vene keeles õppijate konkurentsivõime tagamises; täiskasvanute 

koolituse arendamises (Eesti kutseharidussüsteemi arengukava 2009–2013, lk 19–25). 

 

 Eesti kutsehariduse arengukava põhimõtteid viidi igapäevaselt ellu piirkonniti. Käesolevas 

töös mõeldakse Lõuna-Eesti piirkonna all nelja maakonda: Põlva-, Valga-, Viljandi- ja 

Võrumaad. Lõuna-Eesti piirkonna kui termini kasutamine seostub Haridus- ja 

Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo loomisega 2001. a., mil muudatuste käigus riigi 

hallatavate asutuste võrku kuuluvatest õppeasutustest moodustati 6 piirkonda, üks neist 
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Koolivõrgu Büroo Lõuna-Eesti piirkond. Koolivõrgu Büroo põhiülesandeks oli tagada riigile 

kuuluvate õppeasutuste eesmärgipärane ja efektiivne juhtimine ning nende tegevuse 

seaduslikkus. Büroo pidi pidevalt analüüsima koolivõrku ning hindama eelarvevahendite 

otstarbekat ja efektiivset kasutamist.  

Koolivõrgu Büroo töötajad analüüsisid riigikoolide arendamise võimalusi ning üheks neist oli 

regionaalse koolivõrgu mudel, mida iseloomustab kontserni tüüpi organisatsioon ja 

asjaosaliste kontsernipõhine mõtteviis ühistegevusliku sünergia loojana. Regionaalse 

koolivõrgu mudeli alustaladeks on võrgustiku koostisosade tegevuse spetsialiseerumine, 

oskusteabe kontsentreerumine, juhtimise tõhustamine (tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud 

juhtimispõhimõtete vahekorra optimeerimine ja nüüdisaegse infotehnoloogia kasutamine), 

mitmekülgsete ja komplitseeritud omandi- ja kapitalisuhete realiseerimine läbi kindla 

formaal-õigusliku raamistiku. Koolivõrgu regionaalset mudelit käsitleti sarnaselt ärimaailmas 

olemasolevatega (Lõuna-Eesti piirkonna…). 

Koolivõrgu Büroo tegevus mõjutas oluliselt Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste 

arenguid. Kutseharidusega seonduvate regulatsioonide täiendamine ja uute arenguvõimaluste 

käsitlemine neis, koolivõrgu korrastamine, Euroopa Liidu abiprogrammide kättesaadavus ja 

plahvatuslikult kasvav projektitööde maht, koolide järjest kärsitum soov areneda moodsateks 

kutsehariduskeskusteks olid koolijuhtidele märguandeks, et endist viisi koole juhtida ei ole 

otstarbekas; päevakorda tõusis koolidevaheline sisulise koostöö arendamine konkreetsete 

tegevuste planeerimisega.  

 

Lõuna-Eesti piirkonda kuulus seitse kutseõppeasutust: Olustvere Teenindus- ja 

Maamajanduskool, Räpina Aianduskool, Valgamaa Kutseõppekeskus, Vana-Antsla 

Kutsekeskkool, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Õisu 

Toiduainetetööstuse Kool.  

Koolivõrgu Büroo Lõuna-Eesti piirkonna peadirektoriks kinnitati 2002. a. Ene-Mall Vernik- 

Tuubel, kes tundis põhjalikult haridussüsteemi, oli töötanud koolijuhina ja omas kogemusi 

Haridusfoorumi kooliuuendusliku liikumise koordineerimise valdkonnas. 

Koostöö mõistmine ja soov arendada Lõuna-Eesti piirkonda tervikuna võimaldas tal 

moodustada meeskonna, kes suutsid koostöövõrgustiku piirkonnas tööle panna. 

 

Käesoleva töö ajalised raamid seletuvad autori tööleasumisega 2001. a. Võrumaa 

Kutsehariduskeskuse direktorina, millest alates autor oli osaline koolijuhtide ühistegevuste 

väljakujunemisel.  

 



Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustik 6

2007. aasta lõpul reorganiseeriti kutseharidussüsteemi juhtimine ja Koolivõrgu Büroo lõpetas 

oma eksistentsi. Seega käsitletakse eelkõige perioodi, kus kutsehariduse igapäevane juhtimine 

oli Koolivõrgu Büroo korraldada.  

 

Käesoleva töö üldiseks eesmärgiks on anda ülevaade ja analüüsida Lõuna-Eesti 

kutseõppeasutuste ühiseid püüdlusi piirkonna koostöövõrgustiku väljaarendamisel ning 

sellega kaasnevaid tegevusi ja saavutatud tulemusi.  

Koolivõrgu Büroos arutluste all olnud kontserni tüüpi organisatsiooni kui regionaalse 

koolivõrgu mudel ei käivitunud (ülalt alla). Käesolevas töös käsitletakse Lõuna-Eesti 

piirkonna kutseõppeasutuste tegevust alt-üles initsiatiivi võttes, mis viis regioonis 

koostöövõrgustiku tekkimiseni. 

 

Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku kujunemise ja toimimise käsitlemisel on 

võetud aluseks piirkonna koolijuhtide ette kerkinud lahendamist vajavad probleemid. 

Käesolevas töös püütakse vastus leida järgmistele küsimustele: 

- kuidas Lõuna-Eesti kutseõppeasutuse juhid jõudsid arusaamisele koostöö 

vajalikkusest? Missugused olid esimesed koostöö sammud? Mis järeldused sellest 

tehti? 

- Kuidas toetasid ühistegevusi kutseõppeasutuste huvigrupid: üldhariduskoolid, 

omavalitsused, omavalitsusliidud, maavalitsused, Haridus- ja Teadusministeerium ja 

tema hallatavad asutused, ettevõtjad, erialaliidud? Missuguseid meetodeid kasutati 

huvigruppide kaasamisse ja mis oli selle tulemus? 

- Missugused olid enam tähelepanu nõudnud aruteluteemad ja sellest tulenevad 

tegevused ning tulemused: piirkondliku koostöölepingu ja arengukava koostamine; 

koolide materiaal-tehnilise baasi kaasajastamine; valdkondlike arengukavade 

koostamine ja tegevused nende elluviimisel; piirkondliku koolivõrgu korrastamine; l 

täiskasvanute koolituse arendamine; õppekavade arendustöö; kooli õppetegevust 

toetavad tugiteenused; karjäärinõustamisega seotud temaatika; omandatud kogemuste 

vahetamine ja teavitustöö koostöövõrgustikualasest tegevusest. 

 

Jälgides Euroopa Liidu ja Põhjamaade riikide (kutse)hariduses toimuvaid suundumusi, 

kinnistus autori veendumus võrgustikupõhise koostöö arendamise vajalikkusest Lõuna-Eesti 

piirkonnas. Autor pidas väga oluliseks arendada koolidevahelist koostööd ja erinevate 

huvipoolte kaasamist kutsehariduse arengu toetamiseks. Sellest tulenevalt osales autor 
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aktiivselt Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku väljakujunemisel, olles 

paljude ettevõtmiste ja arutelude initsiaatoriks ja läbiviijaks.  

Saadud kogemused aitasid oluliselt kaasa autori professionaalsele arengule. 

Autoril oli Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku kujundamise ja 

toimimise koostöö arendamisel võimalik kasutada Tartu Ülikooli hariduskorralduse 

magistriõppe raames saadud teoreetilisi teadmisi, samuti isiklikus arhiivis olevaid kümneid 

loengumaterjalide konspekte. 

 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku väljaarendamisel osalesid 

regiooni kõikide koolide juhid, keda autor koostöö eest tänab. 

Autori erilise tänu osaline on Ene-Mall Vernik-Tuubel, kelle entusiasmi ja eestvedamiseta ei 

oleks toimunud läbimurret koostöövõrgustiku kujunemisel. Autor tänab Ene-Mall Vernik- 

Tuubelit tema isikliku arhiivi kasutamise võimaluse eest. 

 

Head lugemist. 
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1. Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku tekkimise eeldused 

Aastail 2001–2003 pandi alus nelja Kagu-Eesti maakonna (Põlva, Võru, Valga, Viljandi) 

kutseõppeasutuste koostööle ning lepiti kokku ühise tegutsemise põhimõtetes ja üldistes 

suundumustes. Ühistegutsemisele suunasid sel ajal vastu võetud strateegilised otsused, mis 

andsid jätkuva toetuse kutsehariduse ümberkujundamiseks.  

Kopenhaageni deklaratsioon, Lissaboni strateegia, Maastrichti kommünikee, Helsingi 

kommünikee, Bordeaux kommünikee – need olid rahvusvahelised kokkulepped, mis oluliselt 

mõjutasid kutsehariduses vastuvõetud otsuste kujunemist. 

1.1. Riigi tasand 

Riigi tasandil oli 2001. aastaks vastu võetud rida arengukavasid (Eesti Vabariigi Riiklik 

arengukava 2000–2003, Majanduse arengukava 1999–2003, Tööhõive Tegevuskava 2000– 

2001), millele tuginedes töötati Haridusministeeriumi kutsehariduse osakonna, Kutsehariduse 

ja Tööhõive Seirekeskuse ning sotsiaalsete partnerite koostöös välja „Tegevuskava 

kutseharidussüsteemi arendamiseks Eestis aastatel 2001–2004“ (Kinnitatud Vabariigi 

Valitsuse otsusega 12.06.2001). 

Selleks ajaks oli koolivõrgu korrastamise tulemusena oluliselt vähenenud kutseõppeasutuste 

arv (1996. aastast toimunud ühendamiste tulemusena vähenes 2000. aastaks 

kutseõppeasutuste arv 11 võrra; 01.01.2001 oli EV Haridusministeeriumi hallata 58 

kutseõppeasutust). 1999. aastal toimusid muudatused ka Lõuna-Eestis: ühendati Võru 

Tööstustehnikum ja Väimela Sovhoostehnikum Võrumaa Kutsehariduskeskuseks; Valga 

Kutsekool nr 46 ja Helme Kutsekool nr 30 Valgamaa Kutseõppekeskuseks; Viljandi 

Kutsekeskkooli, Vana-Võidu Kõrgema Põllumajanduskooli ja Viljandi Õppekeskuse baasil 

moodustati Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool. 

Selle tulemusena jäi nelja Lõuna-Eesti maakonda (Põlva, Valga, Viljandi, Võru) tegutsema 7 

kutseõppeasutust: Räpina Aianduskool, Vana-Antsla Kutsekeskkool, Viljandi Ühendatud 
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Kutsekeskkool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool (millega 2006. aastal ühendati 

Õisu Toiduainetetööstuse Kool), Valgamaa Kutseõppekeskus, Õisu Toiduainetetööstuse Kool 

ja Võrumaa Kutsehariduskeskus. 

 

Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS poolt läbiviidud uuring 2003. aasta sügisel 

„Kutseõppeasutuste võrgu korraldamine lähtuvalt regionaalsest spetsialiseerumisest“ 

täpsustas kutsehariduse tegevuskavas esitatud seisukohti kutseõppeasutuste võrgu tuleviku 

kujundamiseks ja oli küllalt kriitiline. Viidati ohule, et kui ei kaasata partnereid 

tegevuskavade koostamisse ja ainult analüüsitakse olukorda, siis ei suudeta püstitatud 

eesmärke täita. Uuringus käsitleti järgnevat kahte-kolme aastat kui võimalust jätkata 

kutseõppeasutuste võrgus põhjendatud ja teadlikke ümberkorraldusi (Kutseõppeasutuste 

võrgu korraldamine…, lk 46). 

Märkimist väärib uuringu järeldus, et üldtrendiks on suundumus erinevaid koolitüüpe 

integreerivatele kutseõppekeskustele regionaalsel tasandil ja maapiirkondades üle-eestilise 

spetsialiseerumise olemasolule (samas, lk 121).  

 

Kutseõppe arendamise tegevuskava tulemusena planeeriti aastaks 2004 välja arendada Eestis 

kokku 8 kutseõppekeskust, millest ainult üks – Võrumaa Kutsehariduskeskus – asuks Kagu-

Eestis.  

Kutseõppekeskuste all mõeldi tegevuskavas kutseõppeasutust või kutseõppeasutuste ühendust 

kui õppe- ja arenduskeskust, kus toimub esmakoolitus kutsekeskhariduse tasemel nii põhi- kui 

keskhariduse järgselt ja/või kutsekõrghariduse õppekavade alusel; täiskasvanute koolitus; 

erivajadustega inimeste koolitus; kutsenõustamine; teiste samas valdkonnas töötavate 

kutseõppeasutuste õpetajate ja õpilaste koolitamine ning nendele õppebaasi kasutamise 

tagamine; teiste õppeasutuste õppekavaarenduse juhendamine; piirkonna väikeettevõtjate 

nõustamine; õppekava arendus ning regiooni tööturu analüüs. Arvestades regionaalseid 

vajadusi ja haldusterritoriaalset reformi, võib kutseõppekeskus välja areneda õppeasutuste 

ühenduseks, kus keskhariduse tasemel toimub nii kutse- kui ka üldhariduslik koolitus. 

Maapiirkondades kujunevad kutseõppekeskused ka ettevõtlusalasteks 

inkubatsioonikeskusteks väikeettevõtlusele (Tegevuskava, lk 16–17).  

Just tegevuskavas olev võimalus käsitleda kutseõppekeskust kui kutseõppeasutuste ühendust 

pani idanema mõtte, kuidas on seda võimalik Kagu-Eestis ellu viia. 
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Käesoleva töö autoril on tööst Tartu Õppekeskuse direktorina (1984–2001) ja Tartu 

Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimehena (1992–2001) pikaajalised kogemused erinevate 

koolide koostöö arendamisel. Tartu linnas saadud kogemused ja Tartu Ülikooli 

hariduskorralduse magistriõppes omandatud teoreetilised teadmised andsid kinnitust, et 

koostöövõrgustiku arendamine regioonis on võimalik. Kaheksa kutseõppekeskuse 

arendamiseks planeeriti spetsiaalsed vahendid: 2001. a. – 49,61 miljonit krooni; 2002. a. – 

53,0 miljonit krooni; 2003. a. – 65,0 miljonit krooni; 2004. a. – 70,0 miljonit krooni 

(Tegevuskava, lk 18). 

Rõõmustav oli, et riigieelarves suurendati märgatavalt kutseharidussüsteemile eraldatavat 

rahasummat: 2001. a. – 506,226 miljonit krooni; 2002. a. – 566,89 miljonit krooni; 2003. a. – 

645,82 miljonit krooni; 2004. a. – 717,95 miljonit krooni (Eesti Kutseharidussüsteemi 

arengukava aastateks 2005–2008, lk 38). EV Haridusministeeriumist oli võimalik 

projektipõhiselt saada lisafinantseerimist õppekavade arengut toetavatele tegevustele, mida 

aktiivsemad koolid ka kasutasid.  

 

Hariduskorralduslike muutuste tulemusena, mis seisnes eelkõige Haridusministeeriumi 

kolimises Tartusse ja Koolivõrgu Büroo moodustamises ministeeriumi juurde 2001. a., 

kujunes välja uus riigikoole mõjutav struktuur. 

Moodustatud viis piirkonda: Kesk-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti, Ida-Virumaa ja Tartu 

piirkond, mille etteotsa määrati piirkonna peadirektorid, andsid võimaluse enam keskenduda 

regiooni problemaatikale, arvestamaks piirkondade eripärasid, traditsioone, ühishuvisid. 

Tekkis lootus, et teatud piirkondi käsitletakse tervikuna. Sellele viitasid KVB töötajate 

ringsõidud koolidesse, mille käigus püüti selgusele jõuda erinevate koolide reaalses 

situatsioonis, nende arengu vajadustes ja unistustes kooli tuleviku osas. Oluline oli asjaolu, et 

piirkondade kaupa tehti kokkuvõtteid ning kõigil koolidel oli ülevaade naabrite püüdlustest ja 

soovidest. Samas ei olnud koolidel mingit informatsiooni, mis ajal saavad nad investeeringuid 

ja kui suures ulatuses. 

HTM KVB Lõuna-Eesti piirkonna peadirektori ametikohale asus 2002. a. Ene-Mall Vernik- 

Tuubel. 
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1.2. Kohaliku omavalitsuse tasand  

Maavalitsused ja kohalikud omavalitsused planeerisid oma piirkondade arengut ja koostasid 

arengukavasid (vt nt Põlvamaa arengu põhisuunad 1999). See oli vajalik ka kutseõppeasutuste 

tulevase võimaliku investeeringu taotlemiseks, mistõttu hariduse küsimused olid Kagu-Eesti 

maakondade arengukavades olulisel kohal. Kutseõppeasutuste spetsialistid kaasati nende 

arengukavade koostamisse, mistõttu oli võimalik kiiresti teha muudatusi ja parandusi, 

saamaks tuge erinevate projektide rahastamiseks. Arengukavade koostamise käigus peetud 

seminaridel, nõupidamistel ja visioonikonverentsidel nähtus ettevõtjate, erialaliitude, 

arenguagentuuride jt tuntav huvi tõus kutseõppeasutuste tegevuse ja mõju kasvu vastu. 

 

Olulisel kohal olid avanenud ja avanevad Euroopa Liidu abiprogrammid, millest sel perioodil 

kutseharidussüsteemi puudutas eelkõige Phare programm. 

Alates 1994. aastast keskendus Phare programm kümne uue Euroopa Liidu kandidaatriigi 

toetamisele nende ettevalmistustes liiduga ühinemiseks, Eesti sai perioodil 1992–2006 toetusi 

kokku 4,3 miljardit krooni. Osa sellest kasutati hariduse arendamiseks, veidi jõudis ka Kagu-

Eesti kutseõppeasutusteni (Võrumaa Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus). 

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus (SA INNOVE) kujunes kutseõppeasutuste 

koostööpartneriks, kelle tegevuse tulemusena realiseeriti Euroopa Liidult saadud vahendeid 

erinevate projektide kaudu. 

Näiteks rahastati Phare 2000 projekti “Inimressursi arengu toetamine Ida-Viru ja Lõuna-Eesti 

regioonis“ Võrumaa Kutsehariduskeskust 10, 2 miljoni krooni ulatuses. Projekti 

kogumaksumus oli 3, 97 miljonit eurot (sh Eesti Vabariigi kaasfinantseering 0,97 miljonit 

eurot). Projekti eesmärgiks oli aidata kaasa inimkapitali kvaliteedi tõusule Ida-Virumaa ja 

Lõuna-Eesti regioonides läbi tulemuslikuma kutseõppe ja parema koostöö sotsiaalsete 

partnerite vahel regioonides ning seega tööhõiveprobleemide efektiivsemale lahendamisele. 

Projekt kestis 15.03.2001–31.12.2003 ja selle tulemusena sai VKHK metallide, 

mehhatroonika ja puidutöötlemise valdkonna laboriseadmed, kutsenõustaja töökoha sisustuse 

jms, ning arvutiklassid. Nii tehnika kui turismi valdkonnas töötati välja uued õppekavad. 

Phare 2002 projekti „Õpipoisi koolitusprogrammide võrgustiku arendamine Kirde- ja Lõuna-

Eestis ning saarte regioonis“ eesmärgiks oli välja töötada ning rakendada õpipoisi 

koolitusprogramme, mis olid mõeldud kutseoskusteta noorte koolitamiseks. Sihtgrupiks olid 

koolist väljalangenud noored ning üldkeskhariduse lõpetanud kutseoskusteta noored. Kogu 

projekti maksumus oli 2 miljonit eurot. Võrumaa Kutsehariduskeskus sai 3,5 miljonit krooni, 
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mille eest arendati välja nn õpipoisi õppekavad ning sisustati seadmete ja õppevahenditega 

toateenindaja, keevitaja, turvaseadmete installeerija ja puidutööpingi töölise õppekohad. 

Valgamaa Kutseõppekeskus sai ~800 000 krooni kahe õpipoisi koolituse õppekava 

väljatöötamiseks (puhastusteenindaja, palkmajade ehitaja) ning selleks vajalikud seadmed. 

Projekt kestis 12.11.2002–28.02.2006. 

 

Et Phare programmide raames said toetust ainult kaks Kagu-Eesti kutseõppeasutust, tekitas 

pingeid koolide vahel. See oli üheks põhjuseks, miks koolide juhtkonnad hakkasid koos 

mõtlema, kuidas võimalikult kiiresti ja rohkesti tuua investeeringuid kutsehariduse 

arendamiseks meie piirkonda tervikuna ning oli ka põhjuseks, miks koolijuhid koostöö 

arendamises nägid oma võimalust. 

Kutseõppeasutustes hakati koguma ja analüüsima andmeid võimalike investeerimisprojektide 

põhjenduste tarbeks. Senine kogemus arengurahade taotlemisel näitas, et eelkõige on vaja 

silmas pidada olemasolevate õppekavade realiseerimiseks vajamineva materiaalse baasi 

kujundamise põhjendatust, samuti sellega seotud õpetajate koolitusi. Sellest tulenevalt vaadati 

üle koolide arengukavad, kus sel perioodil olid koolide nõukogude ettepanekud olulise 

tähtsusega; täpsustati koolide strateegilisi eesmärke, viidi sisse muudatused koolide 

visioonidesse jms. 

Seoses Põllumajandusministeeriumi hallata olnud 12 kooli ületulekuga Haridusministeeriumi 

haldusesse (2000. aastaks) tekkis vajadus ümber mõtestada koolide arendamise põhimõtted, 

koolikorralduslikud küsimused, osalemine erinevate strateegiate väljatöötamises jms. Seni 

koolide käsutuses olnud materiaalsed vahendid ei vastanud tekkinud vajadustele – uute 

õppekavade arendamisega seonduvalt ja põllumajanduslike erialade kadumise tõttu Võrumaa 

Kutsehariduskeskuses, Valgamaa Kutseõppekeskuses ja Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis 

osutusid ülearusteks terved hoonetekompleksid (sh laudad elusloomadega). Samas tunti 

teravat puudust nüüdisaegsetest õppeklassidest, õppetöökodadest ja laboritest. 

 

Rahvusvahelised kokkulepped, Euroopa Liidu abiprogrammide avanemine, Eestis erinevate 

arengukavade ja strateegiate väljatöötamine, kutseharidussüsteemis toimuvad muudatused 

kujundasid  Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste juhtidel arusaamise võimalike 

koostegemiste kavandamise vajalikkusest regioonis.  

Rahvusvaheliste haridusalaste kokkulepete analüüsimine, lõputud vaidlused haridusametnike 

ja kolleegidega erinevate lahendusteede kasutamise otstarbekuses laiendasid oluliselt autori 

silmaringi ja panid aluse järgneva perioodi tegevuste põhjendamisele. 
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2. Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku kujunemine aastatel 2001–2004 

2001.–2004. aastatel toimunud muudatused kutsehariduse valdkonnas ja ülalkirjeldatud 

eeldused muutusteks mõjutasid otseselt Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste juhtide tegevust. 

Ebaõnnestunud katsed kutseharidussüsteemi ümber kujundada, juhtimisprobleemid ja 

personalivahetused 2001. a. viisid kutsehariduse juhtimise tuntavasse langusesse.  Haridus- ja 

Teadusministeerium on oma hinnangus tõdenud, et kutseharidussüsteemi juhtimine on olnud 

ületsentraliseeritud, mitmetasandiline ning otsustamisprotsess ja vastutus lõpptulemuse eest 

killustatud erinevate Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate juhtimisüksuste vahel, 

kusjuures vajaka on jäänud konkreetsest juhtimisest ja rangest koordineerimisest. (Eesti 

kutseharidussüsteemi arengukava aastateks 2005–2008, lk 8 jj). 

Seda tunnetasid igapäevases elus ka koolijuhid. Traditsiooniliselt teavitati riigikoolide 

direktoreid vastuvõetud otsustest Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo 

ametnike korraldatud nõupidamistel, mis toimusid 1–2 korda aastas. Koosviibimised olid 

formaalsed, aruteludeks aega ei olnud. Kuigi olid avatud erinevad EL abiprogrammid, ei 

kaasatud koolijuhte piisavalt nende kasutamist otsustavatesse aruteludesse. Informatsioon 

liikus halvasti ja see tekitas koolijuhtides ebakindlust. Sellest tulenevalt suurenes 

mitteformaalsete nõupidamiste arv, kus koolijuhid omal initsiatiivil kokku tulid ja esile tulnud 

probleeme käsitlesid. Põhimureks kujunesid erinevate koolide tuleviku väljavaated ja sellega 

seotud investeeringud. Avalikkuse ees käsitleti konkreetseid koolide rahastamisega seotud 

tulevikuvõimalusi napilt. Arutelude käigus jäi kõlama mõte, et kõik koolide investeeringuid ja 

arenguid puudutavad otsused on vastu võetud ja koolidel ei ole võimalik neid otsuseid 

mõjutada. Koolijuhid tundsid, et nad on jäetud tegutsema omapead ja paljude koolielu 

häirivate probleemidega ei taheta tegeleda 

 

Lõuna-Eesti piirkonna koolijuhte ei rahuldanud osalemine formaalsetel nõupidamistel. 

Koolijuhid tundsid vajadust arutada omavahel kooli igapäevaseid probleeme puudutavaid 

küsimusi ning otsida koos paremaid lahendusvariante. Peeti väga oluliseks üksteist 
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informeerida käimasolevatest arengutest, erinevate fondide ja sihtasutuste poolt pakutavatest 

arenguprojektidest, teiste riikide koolikorralduslikest kogemustest, võimalustest arendada 

koostööd uute partneritega jms. Selle tõttu toimusid Lõuna-Eesti koolijuhtide nõupidamised 

regulaarselt, iga 4–5 nädala järel. Nõupidamistel käsitleti neid lahtirääkimist ja 

kokkuleppimist vajavaid teemasid, mis kõik olid seotud koolide igapäevase tegevusega ja 

mille osas seni puudus konsensuslik lähenemine. Alljärgnevalt on välja toodud põhilist 

tähelepanu ja aega võtnud arutelude teemad. 

 

• Koolikorralduslikud küsimused. Toimus mitmete kutseõppeasutuste liitmine, 

munitsipaliseerimine, likvideerimine ja see puudutas ka Lõuna-Eestit. Mitu aastat ei 

suudetud otsustada, kas ja kui kiiresti liita Õisu Toidutöötlemise Kool Olustvere 

Teenindus- ja Maamajanduskooliga; arutluse all oli Vana-Antsla Kutsekeskkooli 

ühendamine Võrumaa Kutsehariduskeskusega. Ühe variandina käsitleti Olustvere 

Teenindus- ja Maamajanduskooli ühendamist Järvamaa koolidega jms. Selgusetu oli 

Räpina Aianduskooli tulevik. Info vahetamine oli väga oluline, sest haridusametnikel 

ei olnud võimalik piisavalt koolide ootustele vastavat informatsiooni anda (paljud 

otsused olid langetamata, oodati poliitilist tahet), koolide soov oma kindlat tulevikku 

planeerida oli suur. Samas olid paljudel koolijuhtidel oma infokanalid, millest saadud 

informatsioon aitas koos paremini tegevusi planeerida. Teavet saadi eelkõige, osaledes 

erinevates Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt moodustatud töögruppides, Eesti 

Kutseõppe Edendamise Ühingu tegemistes, samuti partnerlussuhtest Eesti Tööstus- ja 

Kaubanduskojaga jms. Koolide tulevikku teadmata ei olnud võimalik ühistegemisi 

pikemas perspektiivis planeerida. 

 

• Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste materiaal-tehniline baas oli amortiseerunud, osa 

hooneid viletsa seisundi tõttu kasutuskõlbmatud, nappis tehnilisi vahendeid 

õppekavades käsitletud ainete läbiviimiseks; kujunenud olukorda kirjeldati eelmises 

peatükis. Püstitati ülesanne vaadata üle tegelikult vajaminevad hooned ja leida 

planeerimisel kokkuleppeid, mis võimaldaksid kordatehtud rajatisi ja hooneid 

kasutada ka teiste koolide õpilastel ja töötajatel. Näiteks Viljandi Ühendatud 

Kutsekeskkooli autopolügooni kasutamine teiste koolide poolt. Arutati ka mõtet, et 

erinevates koolides võiks rajada erineva funktsiooniga spordirajatisi, mida teisedki 

saaksid kasutada (tennisehall, squashiväljak, lasketiir jms). 

 

 



Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustik 16

• Murettekitav oli kutsehariduse tegevuskavas (2001–2004) kirjapandud heade plaanide 

mittetäitumine – seda iseloomustab tegevuskavale  koolijuhtide poolt antud nimetus: 

helesinine unistus. Samal ajal olid avanemas Euroopa Liidu struktuurifondide 

toetused ja nõupidamistel keskenduti just nende kasutamise ettevalmistamise 

problemaatikale. Arutati, missugusele koolile mis ajal vahendeid eraldatakse; 

missugustele reeglitele tuginedes saab kool vahendeid kasutada; kes vastutab 

konkreetselt vahendite kasutamise eest; missuguseid objekte on võimalik 

rekonstrueerida; kas koole vaadatakse tervikuna; missugused on investeeringute 

prioriteedid Lõuna-Eesti piirkonnas jms. Küsimusi oli rohkem, kui vastutavad 

ametnikud vastata oskasid. Murettekitav oli asjaolu, et kogu piirkonnast sai 

investeeringuks vahendeid vaid üks kool – Võrumaa Kutsehariduskeskus. 

 

• Kooli õppekavade arendamisega seonduvalt muutusid järjest aktuaalsemaks 

pedagoogide täiendkoolitused. Oli selge, et uute arengutega kaasneb kogu 

õppekavalise tegevuse ümbermõtestamine. Riikliku Eksami- ja 

Kvalifikatsioonikeskuse tegevuse üheks eesmärgiks oli riiklike õppekavade 

väljatöötamine. Selle saavutamiseks moodustati töögrupid, kus osalesid paljude 

kutseõppeasutuste pedagoogid. Suunamaks õpetajate tähelepanu koolis tehtavale 

metoodilisele tööle ja vajadusele anda õpilastele kasutada rohkem õppematerjale, 

muretseti koolidesse enam infotehnoloogilisi vahendeid ja soodustati nende 

kasutamist. Kutsehariduses kasutatavaid õpikuid oli ebapiisavalt ja ühe võimalusena 

olukorda parandada nähti õpetajate õppe- ja metoodiliste materjalide suuremat 

kasutamist õppetöös. Õppetööks vajalike materjalide väljatöötamisega seoses kerkis 

küsimus, kuidas ja missuguses vormis tutvustada neid samade ainete õpetajatele teistes 

kutseõppeasutustes. Arutluse all oli vajadus tõsta vanemõpetajate ja õpetaja-

metoodikute panust koolisiseses ainealases töös. Koolijuhid leidsid, et 

kolleegidevaheline suhtlemine, oma piirkonna tegevuse üle uhkuse tundmine, 

võimalus esile tõsta paremaid õpetajaid aitab koos luua ühiseid traditsioone, kõiki 

puudutavaid väärtusi. Tekkis idee algatada Lõuna-Eesti piirkonna õpetajate 

ühiskoolitused eesmärgiga koolide materiaalseid ressursse kokku hoida ja soovist neid 

koostööle suunata. 

Teadlikult planeeritud tutvustustel hakkas välja kujunema sarnastes valdkondades 

õpetavate õpetajate kooslus, mis andis lootust, et sisuline ühistegevus on võimalik. 

Arutluse all oli erinevate kutseõppeasutuste ainesektsioonide, õppekava nõukogude 

 



Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustik 17

ühistöö planeerimine, ühiste õppematerjalide koostamine, Riikliku Eksami- ja 

Kvalifikatsioonikeskuse moodustatud riiklike õppekavade väljatöötamise 

töögruppidesse ühisesindajate suunamine, koolide õppekavade arendamiseks 

ühismeeskondade moodustamine jms. 

Et õpetajatel oli vähe võimalusi esitada oma uurimustöid teistele kolleegidele, arutati 

võimalust korraldada piirkondlikke õpetajate metoodilisi päevi, seminare, konverentse. 

Peeti vajalikuks hakata läbi viima kõiki piirkonna õpetajaid ühendavaid üritusi ja 

algust tehti õpetajate päeva ühise tähistamisega Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses 

(2003. a.). Idee autoriks oli Valgamaa Kutseõppekeskuse õppedirektor Merike 

Tõldsepp. 

Uued väljakutsed koolide juhtimises nõudsid koolijuhtidelt enam pühendumist 

enesetäiendamisele. Kasutati erinevaid enesetäiendamise võimalusi: avalik-õiguslike 

ülikoolide magistriõpe, õppekavade ja koolijuhtimisega seotud projektitöö, 

stažeerimine välisriikides erinevate programmide raames jms.  

Oluline oli Tartu Ülikoolis 2000. a. avatud koolikorralduse kutsemagistriõpe, mida 

rahastas Haridus- ja Teadusministeerium. Et üliõpilasteks olid staažikad koolijuhid, 

tõusid õppetöö läbiviimisel olulisele kohale kogemuste vahetamine ja erinevate 

teooriate praktiline rakendamine erinevates õppeasutustes. Sellise koolituse mõju 

osalejatele oli märkimisväärne, pani uuesti lahti mõtestama kooli kui organisatsiooni 

tegevuse põhimõtteid ja ülesandeid. 

Eesti–Kanada ühisprojekti raames (Tartu Ülikool, „Kooliarendus ja pedagoogiline 

juhtimine“) pöörati suurt tähelepanu kootöövõrgustiku kujunemise mehhanismidele. 

Dr Paul Shaw ja prof Bridget Harrison  käsitlesid neid mehhanisme kahel tasandil: 

esimene on seotud koolisisese tugisüsteemide koostöövõrgustikuga, ja teise, 

koolivälise, moodustavad kogukond, erinevad institutsioonid ja ametkonnad (Shaw, 

Harrison 2002). 

Enesetäiendamisega seoses loeti intensiivselt tollal ohtrasti ilmunud erialast kirjandust. 

Lõuna-Eesti piirkonna koolijuhtide nõupidamistel refereeriti loetud raamatuid ja vahetati sel 

moel teavet teoreetiliste käsitluste kohta, mis puudutasid meie igapäevaseid 

tegevusvaldkondi1. Arutati Euroopa Liiduga seotud kutsehariduse programmdokumente, Eesti 

                                                 
1 Loetlen siinkohal üksikuid käsitletud teostest: (Alas 1997, 1998, 1997b; Fullan 2000; Koch 1999; Goldratt, Eliyahu M. 

1994; Goldratt & Cox 1998; Goleman 2000; Marshall 1991; Vadi 1996, 1998; White1996; Winston 1997; Üksvärav 1992; 
Aru 2001; Roots 2002; Türk 2001; Leimann, Skärvad, Teder 2003; Teadmistepõhine Eesti. Eesti teadus- ja 
arendustegevuse strateegia 2002–2006; The International Handbook of School Effectiveness Research 2000;) 
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erinevaid arengustrateegiaid, organisatsiooni- ja kvaliteedijuhtimise problemaatikat, 

strateegilist planeerimist, personali arendamise küsimusi jms. 

Autoril oli võimalik arutelude ettevalmistamise käigus kasutada magistriõppes koostatud 

konspekte, millest enam leidis käsitlemist M. Vadi aine „Organisatsiooni käitumine“, S. 

Priimäe „Hariduskorraldus ja haridusjuhtimine“, T. Tammaru aine „Strateegiline juhtimine“. 

 Koolijuhtide nõupidamistel oli kogemuste vahetamine väga oluline, ilmuvaid uusi 

juhtimisalased raamatuid analüüsiti ja anti üksteisele soovitusi kirjeldatud juhtimisalaste 

võtete kasutamiseks (Scholtes 2001; Heller 2000; Steiger 1997; Townsend & Gebhardt 1992). 

Pidev enesetäiendamine ja vajadus ümbritsevate arengutega kursis olla pani aluse järgmise 

perioodi koolijuhtide enesetäiendamis- ja koolipedagoogide koolituskavade väljatöötamisele. 

Kõigest eelnevast kerkis koolijuhtide ette küsimus: missugune peab olema 21. sajandi 

kutseõppeasutus? Kuidas korraldada kutseõppeasutuste tööd koostöövõrgustikus? Selle 

temaatika lahtirääkimisele pöörati palju tähelepanu, viidi läbi seminare, kus autor korduvalt 

esines (Lisa 1).  

 

• Samaaegselt kerkis päevakorda piirkonna riiklik koolituskohtade tellimus (RKT). 

Senine praktika andis suhteliselt vabad võimalused kõigil koolidel välja arendada neile 

sobivad õppesuunad. Kutseõppeasutuste poolt Haridus- ja Teadusministeeriumi KVB-

le esitatavad ettepanekud koolituskohtade rahastamiseks kooskõlastati maavanemate 

poolt. Kooskõlastamine oli formaalne: ükski maavanem ei pidanud vajalikuks muuta 

koolide arenguperspektiive ega sekkunud sellises vormis koolide tegevusse. Arutelude 

käigus jõudsid koolijuhid arusaamisele, et nii edasi minna ei saa – ükskõik kui palju ka 

ressursse koolidele antakse, tuleb ette üks piir, millest ümber ega mööda minna ei saa 

– õpilaste arv. Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutustes õppis sel perioodil ~3000 

õpilast, sama palju õppis tõmbekeskuses Tartus. Koolide ellujäämise üheks eelduseks 

oli omavahel ära jaotada piirkonnale antavad riiklikud koolituskohad ja vältida 

lähestikku asetsevates koolides erialade dubleerimist. Selle tulemusena loobus 

Võrumaa Kutsehariduskeskus auto erialaga seotud õppekavade rakendamisest, mis 

andis võimaluse nimetatud valdkond välja arendada Viljandi Ühendatud 

Kutsekeskkoolis; Valgamaa Kutseõppekeskuse välja arendada jäid sotsiaalvaldkonna 

õppekavad; õmbluse erialast loobusid Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool ja Räpina 

Aianduskool, mis andis võimaluse Valgamaa Kutseõppekeskusele nimetatud 

valdkonda arendada, Valgamaa Kutseõppekeskus loobus turismivaldkonna 

õpetamisest Helme osakonnas. Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool loobus sekretäride 
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ja kokkade väljaõpetamisest, millega jäi tegelema Olustvere Teenindus- ja 

Maamajanduskool. Oluliseks peeti kõigi piirkonna maavanematega koos esilekerkinud 

probleeme arutada ja jõuda ühisotsusteni, mis arvestaksid kogu Lõuna- Eesti piirkonna 

arengut tervikuna. Haridus- ja Teadusministeeriumi KVB arvestas Lõuna-Eesti 

piirkonna kutseõppeasutuste poolt kokkulepitud ja esitatud ettepanekuid riikliku 

koolitustellimuse koostamisel.  

Samas jäi probleemiks erivajadustega õpilaste õppimine kutseõppeasutustes. Seni 

esitatud riikliku koolitustellimuse loogika järgi oleksid kõik kutseõppeasutused 

pidanud olema suutelised õpetama erivajadustega õpilasi kõikides valdkondades. 

Kutseõppeasutuste võimalused kõigi erivajadustega õpilaste õpetamiseks olid väga 

erinevad ja puudusid vahendid vajaliku kvalifikatsiooniga õpetajate koolitamiseks. 

Seetõttu kaaluti arutelude käigus võimalust raskemate erivajadustega õpilaste õppe 

koondamist selleks spetsialiseerunud kutseõppeasutusse. 

 

• Muret tegi ühtse kutsenõustamissüsteemi puudumine Eestis. Kutsenõustamine oli 

hajutatud erinevate ministeeriumite ja institutsioonide vahel, koostöö praktiliselt 

puudus. Maakondades tegutsesid nõustajad maavalitsuste, kohalike omavalitsuste, 

koolide, mittetulundusühingute juures. Osa ametikohti rahastati projektipõhiselt, 

mistõttu puudus kindlus nende jätkamise osas järgmisel aastal. Paljudes koolides oli 

kutsenõustamisega seotud temaatika ebapiisavalt läbi mõeldud. Koolijuhtide 

hinnangul üldhariduskoolide õpilaste tutvumiskäigud kutseõppeasutustesse vähenesid. 

Arutelude käigus jõuti üksmeelselt arusaamale, et ühtse, kõigile arusaadava ja toimiva 

kutsenõustamise süsteemi loomiseks on vaja survestada otsustajaid.  

Lõuna-Eesti piirkondade kutseõppeasutustes ei olnud õpilaste tugiteenused 

süsteemselt välja arendatud. Tunti vajadust kasutada psühholoogi, logopeedi, 

sotsiaalnõustaja, karjäärinõustaja jt abi kooliõpilastega seotud probleemide 

lahendamisel. Samas ei olnud ühtse õpilasi abistava tugisüsteemi loomine enamikus 

koolides prioriteetsete tegevuste seas. Koolijuhid mõistsid ühtse süsteemi arendamise 

vajalikkust ning planeerisid selle tegevuse õppeasutuse arengukavadesse. 

 

• Kutseõppeasutuste mainega seotud temaatika pälvis pidevalt koolijuhtide tähelepanu. 

Arvati, et kutsehariduse kui terviku maine tõstmise eestvedajaks peaks olema Haridus- 

ja Teadusministeerium. Tõdeti, et väga raske on muuta üldlevinud arusaama, mida 

kultiveerisid eriti üldhariduskoolide õpetajad: kutseõppeasutustes õpivad eelkõige 
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üldhariduskoolides mittetoimetulevad või sealt väljalangenud õpilased. Niisuguse 

maine kujundamine üldhariduskoolide poolt mõjutas noori langetama oma edasise elu 

planeerimisel mitte just kõige ratsionaalsemaid otsuseid. Loomulikult oli maine 

kujundamisel palju muidki aspekte, sh asjaolu, et osa üldhariduskoole oli kohalike 

omavalitsuste toel täielikult rekonstrueeritud. Riigi kutseõppeasutustes ei olnud sel 

ajal erilisi investeeringuid tehtud. Analüüsides sellest aspektist kutseõppeasutuste 

mainega seonduvat, kujunes arusaam, et kutseõppeasutuste maine tõusule aitab kaasa 

kõikide koolide täielik rekonstrueerimine nii sisus kui vormis. Selle all mõeldi kõikide 

koolide kaasajastamist, mis sisaldaks täielikult rekonstrueeritud koolihooneid, moodsa 

tehnoloogiaga õppetöökodasid ja laboreid, renoveeritud ja turvalisi õpilaskodusid, 

välja arendatud vaba aja veetmise ja spordikeskusi, õpilaste tugisüsteemide 

rakendumist ning mis kõige olulisem – selle tegevuse käigus tuleb oluliselt tõsta 

õpetajate kvalifikatsiooni, ümber mõtestada õppekavade väljundid. 

Senine praktika koolide tutvustamisel tulevastele õppuritele ja üldsusele oli kõikides 

koolides ühelaadne: korraldati lahtiste uste päevi, avaldati kuulutusi 

meediaväljaannetes, osaleti erinevatel messidel, koostati koole tutvustavaid buklette. 

Arutelude käigus liikus mõte ühistegemiste suunas. Lepiti kokku ühistes 

kooliesitlustes (ühisboksid messidel); kõiki koole tutvustavates ühistrükistes, ühistes 

reklaamiüritustes jne. Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli direktor Margus Ojaotsa 

tegi ettepaneku kujundada Võrumaa Kutsehariduskeskusest välja Lõuna-Eesti 

piirkonna nn vapiloom, kuna seal ainsana piirkonnas antakse kutsekõrgharidust ning 

sellesse kooli investeerimine oli alanud. 

 

• Kutseharidussüsteemi arendamiseks olid avanenud ja avanemas järjest uued Euroopa 

Liidu abiprogrammid. Osadel koolidel olid olemas kogemused projektide 

koostamiseks ning nende omandatud teadmised aitasid kaasa teiste koolide töötajate 

projektide kirjutamisel. Vältimaks sarnaste ja dubleerivate projektide esitamist, mis 

omavahel konkureerima hakkaksid, oli koolide juhtkondadel vaja kokku leppida SA 

Innovele esitatavad projektid. Sellisel moel koostati mitmeid arendusprojekte, mida 

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.1 („Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat 

õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem“) alt SA Innove kaudu rahastati: 

Võrumaa Kutsehariduskeskuse karjäärinõustamisega seotud projekt, Valgamaa 

Kutseõppekeskuse piirkonna täiskasvanute koolituse projekt; Vana-Antsla 

Kutsekeskkooli töötute koolituse projekt jt. Kõige enam koole ühendavaks koostööks 

 



Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustik 21

kujunes Võrumaa Kutsehariduskeskuse poolt esitatud ja koordineeritud ning SA 

Innove vahendusel rahastatud projekt „Eelkutseõpe – suunanäitaja elukutse valikul“ 

(meede 1.1, maksumus 1,1 miljonit krooni). Selle projekti raames võimaldati Võrumaa 

Kutsehariduskeskuses anda kutsealast eelkoolitust Parksepa ja Põlva Keskkooli 

õpilastele metallide töötlemise, puidutöötlemise, hotelliteeninduse ja turismikorralduse 

valdkondades. Räpina Aianduskoolis pakuti kutsealast eelkoolitust Misso Keskkooli 

õpilastele keskkonnakaitse erialal, Valgamaa Kutseõppekeskuses õpetati kutsealast 

eelkoolitust Tsirguliina Keskkooli õpilastele laomajanduse erialal. 

Saadud kogemused näitasid, et kõige enam on aktsepteeritud erinevaid koole ja 

piirkondi ühendavad projektid. Kõik see lõi eeldused ulatuslikumate ja kõiki 

kutseõppeasutusi kaasavate projektide ühiseks koostamiseks. 

 

• Nõupidamiste üheks teemaks oli kutseõppeasutuste nõukogude töö. Kutseõppeasutuste 

nõukogudes olid esindatud tööandjate, erialaliitude, töötukassa, omavalitsusliitude 

esindajad. Nad moodustasid teatava arvamust kujundava huvigrupi, samas oli nende 

staatus reaalses elus ebamäärane. Kutseõppeasutuste seadusest tulenevalt oli neil 

võimalus oluliselt mõjutada koolide tegevusi ja arenguid, samas oli nende 

ettepanekute realiseerimine praktilises elus väheefektiivne. Koolijuhtide tõstatatud 

küsimusi arutati mitmel Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu (EKEÜ) seminaril. 

Koostöö tööandjatega muutus järjest enam olulisemaks küsimuseks. Oluline oli siin 

kutseõppeasutuste vajadus kaasata tööandjaid koolide õppekavade koostamise juurde 

ja motiveerida neid õpilastele korrektset ja õppekava nõudeid järgivat praktikat 

korraldama. Võrumaa Kutsehariduskeskuse üliõpilaste poolt korraldatud küsitlustes 

(2002) oli ainult 49% ettevõtete juhtidest huvitatud õppekavade arendamises 

osalemisest. Problemaatilised oli õppurite ettevõtetepoolsete juhendajate 

pedagoogilised oskused. Eriti puudutas see töökohapõhise (õpipoisi) õppevormi 

elluviimist osades kutseõppeasutustes. Lõuna-Eesti piirkonnas olid nendeks SA 

Innove projektiga seotud Valgamaa Kutseõppekeskus ja Võrumaa 

Kutsehariduskeskus. Kohalikud omavalitsused olid eluliselt huvitatud 

kutseõppeasutuste jätkusuutlikkusest, nii mõnigi kord oli selle taga kohaliku 

kogukonna pragmaatiline huvi. Küsimus ei olnud ainult koolis kui suurimas tööandjas, 

nii näiteks olid Vana-Antsla Kutsekeskkooli ja Valgamaa Kutseõppekeskuse (Helme 

osakonnas) hallata kohalikud katlamajad, mis andsid toasooja kogu alevile. Aastate 

jooksul olid koolid sunnitud kinni maksma osa kohalike elanike soojaarveid; siiani on 
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problemaatiline Vana-Antsla katlamaja rekonstrueerimise laenuintresside maksmine. 

Kõik see andis koolijuhtidele mõtlemisainet. Samas oli oluline koos kohalike 

omavalitsustega planeerida tegevusi/projekte, mis aitaksid kaasa piirkonna arengule. 

Nii näiteks koostas Võru vald Võrumaa Kutsehariduskeskuse toel Väimela aleviku 

kommunikatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks “Väimela tööstusala infrastruktuuri 

arendusprojekti“, mille tulemusena eraldati 2006. a. Phare ESC 2003 programmist 

raha aleviku kommunikatsioonisüsteemide kordategemiseks (projekti 

kogumaksumuseks kujunes koos kaasfinantseeringutega 4 786 410 krooni). Ühise 

projektitöö mõju ulatus ka üle riigipiiri. Nii saadi programmi INTERREG 111 A 

raames piiriületava koostöö edendamiseks vahendeid turismialase koostöö 

arendamiseks. Projekti käigus valmistati ette õppematerjale ja viidi läbi koolitusi 

Pihkva oblasti turismivaldkonna ettevõtjatele. Projekti partnerid olid Pihkva 

linnavalitsus, Võrumaa Turismiliit, Võru vald ja Võrumaa Kutsehariduskeskus. 

Väga oluliseks peeti kutseõppeasutuste sellist tegevust, kus koostöös kohalike 

omavalitsuste, ettevõtjatega kavandatakse ühistegevusi, mille käigus nähakse kooli kui 

arendajat, eestvedajat. 

 

Lõuna-Eesti piirkonna koolijuhtide nõupidamistel erinevaid teemasid käsitledes jõuti 

põhiliselt ühele järeldusele: me elame väga kiiresti muutuvas maailmas ja edasimineku 

tagamiseks on vaja arendada koostööd kõigi kutseharidusest huvitatud institutsioonide, 

tööandjate, haridusasutustega. Põhimõttelised kokkulepped riigi tasandil olid saavutatud 2002. 

a. novembris, mil Eesti ühines Kopenhaageni deklaratsiooniga, mis oli esimene suurem ühise 

kutsehariduspoliitika-alane initsiatiiv Euroopas. 

 

Eesti sai Euroopa Liidu täieõiguslikuks liikmeks 2004. a. mais ja seoses sellega pidi Eesti 

hakkama järjekindlalt ellu viima kutsehariduse valdkonnas vastuvõetud strateegilisi otsuseid.  

Lõuna-Eesti piirkonna koolijuhid tajusid kiirete muutuste aja saabumist, olid informeeritud 

vastuvõetud strateegiatest ning otsustasid oma ühistegutsemisega sellele omalt poolt kaasa 

aidata. Regulaarsed ühised nõupidamised; intrigeerivad, huvitavad ja kogemuslikud arutelud 

enamikes koolielu puudutavates valdkondades; ühistöö erinevate projektide koostamisel; 

piirkonna pedagooge ühendavate ürituste korraldamine; ühiskoolituste läbiviimine; 

huvigruppidega seotud üritused – kõik need tegevused kujundasid 2004. a. lõpuks välja 

reaalselt toimiva koostöövõrgustiku. 
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Jälgides Euroopa Liidus kutsehariduses toimuvaid muutusi ja Eesti kutseharidussüsteemi 

arenguid  jõuti 2004. a. lõpus veendumusele, et piirkonna arendamisele aitab oluliselt kaasa 

oma initsiatiivi fokuseerimine piirkonna ühise kutsehariduse arengukava väljatöötamisse.  
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3. Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku arendustegevus 

aastatel 2005–2006 

3.1. Teekond koostööleppeni 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku arendamise eesmärgiks seati 

koostööleppe koostamine ja arengukava kinnitamine kõigi osapoolte poolt. Sellest tulenevalt 

tundsid koolijuhid vajadust kaasata kavandatava koostöö juurde kutsehariduse süsteemi 

arendamisest huvitatud huvigruppe, kelle toetusest sõltus edasine tegelik areng. Antud 

perioodil kujunesid nendeks eelkõige maavanemad ja maavalitsuste haridusosakondade 

juhatajad, omavalitsusliitude juhid, erialaliitude esindajad, kohalikud ettevõtjad. 

Kokkulepitult ja teadlikult planeeriti nendega nõupidamisi, kus selgitati kutseõppeasutuste 

koostööperspektiive ning toodi välja konkreetsed eelised võrreldes senise lähenemisviisiga, 

oli ju seni iga kool ajanud vaid omi asju. Rõhutati vajadust arendada kutseõppeasutuste alt-

üles initsiatiivi ja koostööd partneritega. Kaasa aitas kõikide osapoolte teadlikkuse taseme 

tõus võimalustest kasutada Euroopa Liidu erinevate fondide vahendeid piirkondade 

arendamiseks. 

Koolijuhid tutvustasid koostööpartneritele „Eesti kutsehariduse arengukava aastateks 2005– 

2008“ väljapakutud arendusi. Olulisel kohal oli selles dokumendis kutsehariduse rahastamise 

oluline tõus, mille tulemusena planeeriti 2008. aastaks keskmise õppekoha maksumus 

kutsehariduses võrreldes üldharidusega 1,5 kordseks (lk 20); samas planeeriti oluliselt tõsta 

kutsehariduse kvaliteeti; kavandati perioodi lõpuks 40% kutseõppeasutuste õpikeskkondade 

vastavusse viimist tänapäeva nõuetele; oluliseks peeti õppekavade, ühtse karjäärinõustamis- ja 

täiskasvanute koolitussüsteemi väljaarendamist (lk 21–23).  

Euroopa Regionaalarengu Fondi meede 4.3 „Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri 

moderniseerimine“ lõppes 2006. a. Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutustest sai 

investeeringuid Võrumaa Kutsehariduskeskus, rekonstrueeriti peahoone ja üks õpilaskodu.  
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Järgneva perioodi (2007–2013) rahastamine erinevate Euroopa Liidu fondide poolt oli veel 

ebaselge.  

Kujunenud olukorras oli koolijuhtidel kaks arenguvõimalust:  

1. Näidata üles initsiatiivi ja valmistada ette ühine projekt arengutoetuste taotlemiseks 

Euroopa Liidu fondidest 

2. Oodata Haridus- ja Teadusministeeriumist ja SA Innovest tulevaid otsuseid ja alles siis 

asuda koostama taotlust vahendite eraldamiseks. 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koolijuhid leidsid üksmeelselt, et koostöös ja 

üksteiselt õppides on võimalik paremini valmistuda võimalike arendusvahendite taotlemiseks. 

Kooli arendusmeeskondade tegevuses tuleb eristada kahte protsessi: 

1. Lõuna-Eesti regiooni koostöölepingu koostamine 

2. Lõuna-Eesti kutsehariduse arengukava koostamine ja sellele tugineva Lõuna-Eesti 

kutseõppeasutuste ühisprojekti koostamine vahendite saamiseks Euroopa 

Regionaalarengu Fondi programmi „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ raames. 

Uue perioodi põhimõtteliseks alguseks sai Lõuna-Eesti piirkonna direktorite ja projektijuhtide 

nõupidamine Viljandimaal, Kopra talus, 31. 10. 2005. a.  

Nõupidamisel osalejate sõnavõttudes leidis käsitlemist senise koostöö ametlikustamise 

vajadus. Pakuti välja erinevaid võimalusi: sihtasutuse, osaühingu moodustamine; 

konsortsiumlepingu sõlmimine.  

Kõige olulisemaks osutus kooskõlastada järgneva tegutsemisperioodi konkreetsed tegevused, 

nõupidamisel kujunesid pingelisemaks arutelud võimalike arendusprojektide sisus. 

Üksmeelselt leiti, et ülioluline on kogu oma tegevuses lähtuda õppija kui isiksuse 

arendamisest. Selles kontekstis ei olnud kõige olulisem mitte koolide materiaal-tehnilise baasi 

arendamine kui eesmärk omaette, vaid mil määral aitab kujundatav baas arendada õppija 

isiksust.  

Siit lähtuvalt kerkis päevakorda erivajadustega õpilaste õpetamine kutsõppeasutustes. 

Leiti, et üheks lahenduseks on neile võimaluse andmine õpinguteks selleks spetsialiseerunud 

kutseõppeasutuses. Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutustest olid toimetuleku õppekavad 

põhikooli õpilastele olemas Vana-Antsla Kutsekeskkoolis, samuti oli seal olemas 

kvalifitseeritud õpetajaskond. Osalejate arvates oli mõttekas seda kogemust edasi arendada 

ning kujundada nimetatud kooli baasil erivajadustega õpilaste piirkondlik metoodiline keskus. 

Lahendust vajasid koostöö planeerimisega seotud kulutused – kuidas kaetaks projektide 

koostamisega seotud kulud, kes konkreetselt hakkab projekte koostama, kes ühitab koolide 
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koostatud projektid ühisprojektiks, võimalike loodavate ametikohtade loomisega seotud 

kulutused jms. Konstateeriti, et koostöö pandiks on konsensuslike otsuste vastuvõtmine. 

Nõupidamisel otsustati kinnitada ühistegevuse neli põhilist suunda: 

1. Kaasajastada Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste õpikeskkond. Selle all peeti 

silmas õppija arengut toetava nüüdisaegsete õppebaaside väljaarendamist, sh 

õpilaskodud, vaba aja veetmise keskused, spordirajatised. Oluliseks peeti kõikide 

õpilaste varustamist töövahenditega, tööriietusega ja kindlustada nad töökaitseliste 

abimaterjalidega. Vajadus tulenes sellest, et paljudel Lõuna-Eesti piirkonna 

kutseõppeasutustes õppijatel puudusid materiaalsed võimalused ise 

töökaitsevahendeid ja tööriistu muretseda.  

Lõuna-Eesti koolide esialgsete arvestuste kohaselt kuluks eesmärkide saavutamiseks 

~1 miljard krooni. 

2. Arendada kutseõppeasutustes välja õppetegevust toetav tugiteenuste süsteem. 

Vajalikuks peeti praktilise psühholoogiaga seotud teemade juurutamist koolides ehk 

viia põhikooli lõpuklassidesse sisse karjäärinõustamise temaatika, lisada õppekavasse 

praktilise suunitlusega psühholoogia algkursus ning anda ka õpetajatele vastavasisulist 

koolitust (konfliktsituatsioonde lahendamine, stressiga toimetulek jne). 

3.  Kaasajastada kutseõppeasutuste haldusjuhtimine. Silmas peeti eelkõige 

infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamist, mis aitaksid koolides haldusjuhtimist 

korrastada.  

4. Koolitada koolijuhte ja õpetajaid. Oluliseks peeti niisuguste koostöös valmivate 

õppekavade väljatöötamist ja rakendamist, mis arvestaksid koolijuhtide ja õpetajate 

endi arengusoove ja piirkonna arendamisega seonduvat.  

Võrreldes eelmise perioodiga muutus sellest nõupidamisest alates kogu tegutsemine 

konkreetsemaks, püstitatud eesmärkide sõnastamine täpsemaks, peeti kinni planeeritud 

tegevuste graafikust jms. Ühistegevuse arendamiseks ja tööde koordineerimiseks otsustati 

kutseõppeasutustes moodustada arendusmeeskonnad, ühistegevusi koordineerivaks kooliks 

valiti Võrumaa Kutsehariduskeskus. 

Järgnevatel kuudel koostasid arendusmeeskonnad analüüse, vaatasid üle koolide, kohalike 

omavalitsuste, maakondade, erinevate valdkondade arengukavad; uurisid Euroopa Liidu 

abiprogrammide rahastamisvõimalusi ja kasutamise reegleid; revideerisid koolide õppekavu 

ja võtsid vastu otsuseid uute koostamiseks; kooskõlastasid ühise kujundatava arengukava 

detaile, leppisid kokku tegevuste võimalikus ajagraafikus jne. 
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Mahuka töö kokkuvõtmiseks, tegevuskava ja ühisprojekti (2007–2013) üldeesmärkide 

kinnitamiseks toimus 16.–17. veebruarini 2006. a. Võrumaal, Rõuge vallas, Kokel seminar, 

kus osalesid Lõuna-Eesti piirkonna maavanemad, haridusosakondade juhatajad, koolijuhid ja 

projektijuhid. 

Seminariarutelude käigus sõnastati ühisprojekti eesmärgid ja koostati selle saavutamiseks 

tegevuskava projekt. 

Ühisprojekti eesmärgid perioodiks 2007–2013: 

Projekti üldine eesmärk: Lõuna-Eesti regiooni tasakaalustatud jätkusuutliku majanduse ja 

sotsiaalse arengu tagamine, piirkonna konkurentsivõimelisemaks muutmine ning Eesti 

kutseharidussüsteemi arendamine ja koostöövõrgustiku loomine, mis võimaldab pakkuda 

nüüdisaja EL tööturu nõuetele vastavat konkurentsivõimelist ja kvaliteetset kutseharidust. 

Projekti otsene eesmärk: Kutseõppeasutuste hoonete renoveerimine ja kohandamine 

õppetööks ning Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste ühtse võrgustiku moodustamine õppija 

toetamiseks. Projekt on suunatud Lõuna-Eesti piirkonna konkurentsivõimelisema õppe- ja 

teadustööd soodustava keskkonna kujundamiseks 

Otsesed eesmärgid: 

1. Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste ühtse võrgustiku moodustamine õppija arengu 

toetuseks, kus toimib õppebaaside ristkasutus; õppekavade koostamise ja rakendamise 

alane koostöö; õppejõudude- ja õpilasvahetus erinevate õppeasutuste vahel; vaba aja ja 

huvitegevuse võimaluste tagamine kõigile töötajatele ja õpilastele; nõustamise ja 

toetamise kättesaadavuse suurenemine; õppejõudude ja õppeprotsessi partnerite 

koolitus (stažeerimiskoolitus, praktika juhendajate koolitus jms); haldussuutlikkuse 

tõstmine ( juhtimise ja administreerimise arendamine, projektitöö jms). 

2. Võrdsete võimaluste loomine võimete- ja huvikohaseks elukestvaks õppeks, mis 

kätkeb kutsehariduse regionaalset kättesaadavust ja maakonnale vajalike erialade 

koolitust (igas maakonnas on vähemalt üks kutseõppeasutus); koolituse pakkumist 

erinevatele sihtgruppidele: põhikooli ja keskkooli lõpetanutele, põhihariduseta 

noortele, hariduslike erivajadustega õppijatele, täiskasvanutele; võimaluse pakkumine 

õpilaskodude kasutamiseks. 

3. Kutseõppeasutuste õppekomplekside ehitamine, renoveerimine ja/või kohendamine 

õppetööks. Nendeks kompleksideks on õppehooned (klassid, laborid jne); õppebaasid 

(töökojad, kasvuhooned, maastikupolügoonid, vajaminev sisustus, inventar jne); 

õpilaskodud; vabaaja- ja olmehooned; infrastruktuuriobjektid (katlamajad, trassid, 

parklad jne). Samuti niisuguste laborite ehitamine, mis koos ettevõtjatega annaks 
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kutseõppeasutustele võimaluse aidata kaasa tootearendusega tegelemisele, 

innovaatikale ning võimaldab kaasata koostööle kõrge kvalifikatsiooniga eksperte. 

4. Lõuna-Eesti piirkonna ühise kutsehariduse mainekujundamise ja ühisturunduse 

väljatöötamine.  

Projekti tulemused: 

• Lõuna-Eesti regioonis on võimalik saada kvaliteetset haridust. 

• Tänapäevased õppetingimused tõstavad kutsehariduse mainet ning loovad eeldused 

hea töötaja koolitamiseks vastavalt ettevõtjate vajadustele ja EL tööturu tingimustele. 

• Õppekavapõhine koostöö regiooni kutseõppeasutuste vahel tagab õppijatele võrdsed 

valikuvõimalused regioonis. 

 

Lähtudes 2005. a. 25. oktoobri nõupidamisel vastu võetud ühistegevuse neljast suunast, 

kinnitati Koke nõupidamisel  tegevuskava, mille tulemusena valmis ühine Lõuna-Eesti 

piirkonna kutsehariduse arendusprojekt. Vastuvõetud tegevuskavas olid määratletud erinevate 

osapoolte tegevus ja vastutus ning täitmise konkreetsed tähtajad. 

1. etapil (17. veebruarist 31. märtsini 2006. a.). jäi maavalitsuste ülesandeks viia läbi 

poliitiline selgitustöö ja koostööpartnerite teavitamine ühisprojektist ning regionaalsete 

vajaduste väljaselgitamine koostöös kutseõppeasutuste, omavalitsusliitude ja ettevõtjatega. 

Maavalitsuste ülesandeks jäi ka avalikkuse edasine teavitamine ja mainekujundamine. 

Koolide ülesanne oli moodustada projektide koostamiseks meeskonnad, kelle ülesandeks jäi 

kaardistada ja fikseerida koolide hetkeseis ja sellest tulenevad vajadused, sh analüüsida 

õppeasutuste olemasolevat füüsilist keskkonda ja koostöövõimalusi, määratleda tegevuste 

prioriteedid ja arvutada välja võimalikud vajalikud ressursid nende kaasajastamiseks.  

2. etapil (01. 04. – 31. 05. 2006. a.) oli maavalitsuste ülesanneteks maakondades poliitiliste 

jõudude vahel konsensuse saavutamine, koostööpartnereid teavitava ühisdeklaratsiooni 

koostamine ning maakondade arengukavades ühisprojekti planeeritud prioriteetsete tegevuste 

kajastamine. Koolide ülesandeks oli rekonstrueerimisele minevate ehitiste eelprojektide/ 

eskiisprojektide koostamine. 

3. etapil (01.06. – 31.08. 2006. a.) oli maavalitsuste (poliitiline) ülesanne lülitada riikliku 

arengukava prioriteetide hulka Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste õppekeskkonna 

kaasajastamine. Maavanemad kohustusid teavitama kavandatavast projektist 

regionaalministrit selle edastamiseks Vabariigi Valitsusele. Koolide ülesandeks jäi logistiliste 

infrastruktuurivõimaluste planeerimine. 
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4. etapil (01.09. – 31.09. 2006. a.) oli õppeasutuste arendusmeeskondade ülesandeks projekti 

koostamine ja esitamine. 

Kaaluti 3 ja 4 etapi ühitamise võimalust, kuna sel momendil ei olnud teada, millal avaneb 

Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoor. Maavanemate eestkõnelejaks valiti Viljandi 

maavanem Kalle Küttis.  

Alljärgnevalt vaadeldakse nõupidamiste temaatikat ja püstitatud probleeme kronoloogilises 

järjekorras. Nõupidamiste kronoloogia, käsitletav temaatika ja väljatoodud osalejate grupid 

võimaldavad saada ülevaate, kuidas koostöövõrgustiku alane töö reaalselt toimus. 

• 13.03.2006. a. toimus nõupidamine Võru maavalitsuses. Käsitleti maavalitsuste 

haridusosakondade tegevusi projekti edasiarendamiseks. Kooskõlastati maavalitsuste 

seisukohad kavandatava projekti suhtes, mille materjalid võttis kokku Ilmar Kütt 

(Viljandi). Osalesid maavalitsuste haridusosakondade juhatajad. 

• 31. märtsil 2006. a. toimus nõupidamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses. 

Nõupidamise eesmärgiks oli info jagamine projekti tegevuskava 1. etapi kohta ja 2. 

etapi ülesannete täpsustamine. Koolid tutvustasid infrastruktuuri arendamisega seotud 

eskiisprojekte, välja toodi koolisisesed prioriteedid. Arutelude käigus ühtlustati 

erinevate koolide lähenemisi eskiisprojektide sisule, mis võimaldaks lihtsamalt 

koostada ühisprojekti dokumentatsiooni. Olulise tähelepanu all oli esitatud projektide 

sisuline pool. Nenditi, et kooli arendamine peab olema tasakaalus, et võrdse 

tähelepanuga arendataks õppekavalist tegevust ja materiaalset poolt. Viljandi 

maavanem Kalle Küttis edastas maavalitsuste hinnangu projektile, mis võimaldas 

arengutega edasi liikuda. Osalesid maavanemad, haridusosakondade juhatajad, 

koolijuhid ja projektijuhid. 

• 12. aprillil 2006. a. toimus nõupidamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses. Arutelude 

käigus leiti, et on tarvis koguda lisaandmeid Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste ühtse 

võrgustiku moodustamiseks, lepiti kokku lisaandmete ulatuses ja esitamise vormis. 

Osalesid koolide projektijuhid, vastutavad isikud. 

• 19. aprillil 2006. a. toimus nõupidamine Otepääl. Arutluse all oli maavalitsuste roll 

arengukava ettevalmistamisel, poliitiliste jõududega konsensuse saavutamine, 

haridusosakondade ülesanded arengutegevuses, arenguagentuuride võimaluste 

kasutamine. Osalesid maavanemad. 

• 25. – 26. aprillini 2006. a. toimus nõupidamine Olustvere Teenindus- ja 

Maamajanduskoolis. Arutluse all oli koostöövõrgustiku arendamine Lõuna-Eesti 
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piirkonnas, lepiti kokku koolitusvaldkondade jaotuses piirkonna kutseõppeasutuste 

vahel; kinnitati valdkondade arengukavade koordinaatorid ja arengukavade struktuur; 

korrigeeriti ühisprojekti eesmärke. Osalesid koolijuhid ja projektijuhid. 

• 02.05.2005. a. toimus nõupidamine Valga maavalitsuses. Arutluse all oli Valgamaa 

Kutseõppekeskuse uue hoone ehitamine. Osalejatele anti ülevaade Lõuna-Eesti 

piirkonna kutsehariduse kavandatavast ühisest arengukavast ja koostatavast 

ühisprojektist. Selgitati, et projekti üldeesmärgiks on läbi kutseõppeasutuste 

võrgustiku toetada Lõuna-Eesti regiooni sotsiaalset ja majanduslikku jätkusuutlikust. 

Osalesid maavalitsuse ja linna ametnikud, ettevõtjad, omavalitsuste esindajad, 

haridustöötajad. 

• 24. mail 2006. a. toimus nõupidamine Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis. Suurema 

tähelepanu all oli valdkondlike arengukavade koostamine ja koostöölepingu projekti 

ülevaatamine. Oluline oli järgneva nõupidamise ettevalmistamine, mis toimus 31. mail 

2006. a. Valgamaa Kutseõppekeskuses ja kus oli planeeritud alla kirjutada 

koostööleping. Osalesid koolijuhid ja projektijuhid. 

• 25. – 26. maini 2006. a. toimus Valga-, Võru-, Põlva- ja Viljandimaa 

omavalitsustöötajate infopäev (Põdralas), kus anti osalejatele põhjalik ülevaade 

Lõuna-Eesti kutsehariduse arendamise ühisprojekti ja piirkonna kutsehariduse 

arengukava asjus. 

• 31. mail 2006. a. toimus nõupidamine Valgamaa Kutseõppekeskuses. Arutluse all olid 

mitmed koostööd arendavad teemad: Valgamaa Kutseõppekeskuse väljaarendamine ja 

sobitumine Lõuna-Eestikutse haridussüsteemi; koostöö Läti Vabariigi kolleegidega 

kutse- ja kõrghariduse valdkonnas; koostöö Tallinna Ülikooliga seoses kavandatava 

õpetajakoolituse ühisprojektiga; Lõuna-Eesti piirkonna ühisprojekti kajastumine 

maakondade arengukavades; poliitiliste jõudude seas konsensuse saavutamine 

kavandatava ühisprojekti toetuseks; Valgamaa maavalitsuse tegevus projekti 

toetuseks. 

 

Nõupidamise tähtsamaks tööks oli arutelu ettevalmistatud koostöölepingu üle. Lepingu 

objektiks oli kutseharidusalase koordineeritud arendus- ja koolitustegevuse läbiviimine Põlva, 

Valga, Viljandi ja Võru maakonna kutseõppeasutustes, mille tulemusena võimaldatakse 

Lõuna-Eestis kutseharidussüsteemis õppida soovijatele aastatel 2007–2013 mitmekülgsed 

elukestva õppe võimalused. Kutseõppeasutuste ülesandeks oli pakkuda Lõuna-Eestis 
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paindlikke õppimisvõimalusi erialadel, mille õppekavad ja koolituspõhimõtted on koolide 

vahel valdkonniti kooskõlastatud. Kutseõppeasutustes antavate erialade tutvustamine toimub 

maakonnas kõikide koolide koostöös. Parimate õppimisvõimaluste loomine eriala õppida 

soovijatele tagatakse kõikide osapoolte ühise arengukava väljatöötamise ja rakendamisega 

piirkonnas. (Lisa 2.) 

 

Nõupidamise lõpus allkirjastasid 

nelja Lõuna-Eesti piirkonna 

maavanemad ja 

kutseõppeasutuste juhid 

koostöölepingu. (Lisa 3). 

 

See oli unikaalne sündmus, kus 

regiooni maavanemad ja 

kutseõppeasutuste juhid 

sõlmisid pikaajalise 

koostöölepingu arendamaks 

kutseharidust piirkonnas tervikuna.  

Foto 1. Koostöölepingu sõlmimine. Foto: Merike Tõldsepp 

Nõupidamisel osalesid maavanemad, maavalitsuste haridusosakondade juhatajad, Haridus- ja 

teadusministeeriumi töötajad, omavalitsusliitude esindajad, Tallinna Ülikooli esindajad, Läti 

Ülikooli esindajad, koolijuhid, projektijuhid. 

 

2006. a. tutvustasid maavanemad, maavalitsuste haridusosakondade juhatajad, koolijuhid, 

koolide arendusmeeskondade liikmed Lõuna-Eesti piirkonna kutsehariduse arendamise 

eesmärke paljudel erinevatel teabepäevadel, koosolekutel, seminaridel ja 

visioonikonverentsidel. Näiteks valmistuti Võrumaal visioonikonverentsiks ja kutsehariduse – 

ettevõtluse töörühma juhiks oli käesoleva töö autor. Neli kuud kestnud ettevalmistustöö 

lõppes 06. märtsil 2006. a. Võrus toimunud konverentsiga, kus Võru maavanem Ülo Tulik 

selgitas ja põhjendas vajadust laiaulatuslikuma koostöö järele kõikide piirkonna arengust 

huvitatud osapoolte vahel ning tõi esile kutseharidussüsteemis toimuvad tegevused piirkonna 

arendamisel. Autor esitas konverentsil kokkuvõtte kutsehariduse – ettevõtluse töörühma tööst 

(Lisa 4). 
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3.2. Teekond arengukavani 

Vastavalt 31. mail 2006. a. allkirjastatud lepingule jätkati koostööd piirkonna ühise 

kutsehariduse arengukava koostamiseks.  

Lõuna-Eesti piirkonna kutsehariduse arengukava ettevalmistamise käigus tihenes koostöö 

veelgi. Igapäevased arengukava detailide täpsustamised, erinevate materjalide läbitöötamine 

ja teistele edastamine, kiired tööalased kokkusaamised erinevate osapoolte vahel 

iseloomustavad nimetatud perioodi. Piirkonna arengukavas vajalikes otsustes konsensuse 

saavutamiseks korraldati mitmeid nõupidamisi. 

• 28. juunil 2006. a. toimus nõupidamine Vana-Antsla Kutsekeskkoolis. Põhilise 

tähelepanu all oli töö valdkondlike arengukavadega, mille käigus viidi läbi 

arengukavade valikuline retsenseerimine, arengukava koostamise juhendi 

kooskõlastamine, arendusmeeskondade kodutöö täpsem lahtiseletamine seoses 

valdkondlike arengukavadega, koostöövõrgustikupõhise kutsehariduse arengukava 

koostamine. Arutleti koostöövõrgustiku toimimise olemuse ja eeliste üle arengute 

kavandamisel ning kuidas koostöövõrgustiku tegevust ametlikult fikseerida – 

missugused on koostöövormid, kuidas saavutada konsensuslikke otsuseid ja lepinguid. 

• 19. oktoobril 2006. a. toimus nõupidamine Viljandi Ühendatud Kutsekoolis. 

Arutluse all oli arengukava ja selle tutvustamine kutseõppeasutuste nõukogu 

esimeestele. Lõpptulemusena kiideti heaks koostatud MEMO, mis käsitles lühendatult 

planeeritavat arengukava. (Lisa 5) 

• 01. detsembril 2006. a. toimus nõupidamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses. 

Arutluse all oli valdkondlike arengukavadega seonduv, sh ka „Erivajadustega õpilaste 

õppe arengukava Vana-Antsla Kutsekeskkooli baasil“. Käsitleti õppekavade 

arendustööd, erilise tähelepanu all oli kutsehariduse õppekavade üldainete ühisosa 

lahtikirjutamine ja koostöö õpetajate vahel ühisosa leidmiseks. 

 Tähtsaimaks aruteluteemaks oli Lõuna-Eesti piirkonna kutsehariduse arengukava. 

Lõuna-Eesti piirkonna kutsehariduse arengukavas toodi välja, et arengukava ideestik sündis 

koolijuhtide, projektimeeskondade, maavanemate, kohalike omavalitsuste liitude esindajate 

ühistel nõupidamistel. Arengukava on läbi arutatud kõigi nelja maakonna 

omavalitsustöötajatega, piirkonna üldhariduskoolide juhtidega, kutseõppeasutuste nõukogude 

esimeestega. Arengukavas määratleti piirkonna koolitusvaldkonnad ning määrati valdkondade 

koordinaatorid. Arengukavas toodi välja õppijate jaotus õppetasemete järgi, käsitleti õpetajate 

 



Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustik 33

vanuselist struktuuri ja haridustasemeid ning õpetajate kvalifikatsiooni muutusi piirkonnas. 

Sõnastati arendustegevuse missioon, visioon, arendustöö prioriteetsed tegevused.  

Koostatud arengukava missiooniks oli kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku arendamise 

kaudu piirkonna tasakaalustatud jätkusuutliku majandusliku ja sotsiaalse arengu toetamine 

ning piirkonna konkurentsivõime tõstmine. 

Koostatud arengukava visiooniks oli määratlus, et 2013. aastaks on loodud Lõuna-Eesti 

regiooni kutseõppeasutuste võrgustik, kus kool on: õppiv organisatsioon; kvaliteetse tööjõu 

allikas; õpilase ja õpetaja isiksuse arendaja ja nõustaja; metoodika- ja nõustamiskeskus; 

koostööarendaja; kohaliku arengu liider; tootearendaja ja inkubatsioonikeskus, 

kutseeksamikeskus. 

Arengukavas toodi välja arendustöö prioriteetsed tegevused: õpilase arengu toetamine; 

õpetaja arengu toetamine; õppekavade arendustöö; täiskasvanute koolituse ja vabaharidusliku 

koolituse osatähtsuse suurendamine; koolijuhtimise kaasajastamine; õpikeskkonna 

kaasajastamine; praktikabaasidega koostöö suurendamine. 

Arengukava üldine strateegiline eesmärk oli õppija toetamine elukestva õppe tagamiseks 

õppeasutuste koostöövõrgustiku kaudu. Arengukava lahutamatuks osaks on tegevuskava 

aastateks 2007–2011 ja 20 (kakskümmend) valdkondlikku arengukava. 

 

Nõupidamisel võeti Lõuna-Eesti piirkonna maavanemate ja kutseõppeasutuste direktorite 

poolt vastu protokolliline otsus: kinnitada „Lõuna-Eesti piirkonna kutsehariduse 

arengukava“. (Lisa 6) 

Otsusele kirjutasid alla kõik maavanemad ja kutseõppeasutuste juhid. 

Allkirjastatud arengukava otsustati avalikustada internetis aadressil: 

www.vkhk.ee/LE_arengukavad/index.html 

 

Sellega olid nelja maakonna maavanemad ja kutseõppeasutuste juhid saavutanud oma 

eesmärgi: allkirjastanud koostöölepingu ja heaks kiitnud piirkonna kutsehariduse arengukava. 

Teadaolevalt on selline koostöö käsitletaval perioodil ainulaadne.  
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4. Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku toimimine 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöölepingu ja arengukava vastuvõtmine 2006. 

a. andis võimaluse koolidevahelist koostööd ellu viima hakata. Tegevuskavast lähtuvalt 

kujunes välja 7 põhilist toimimisvaldkonda: 

- investeeringuteks valmistumine  

- valdkondlike arengukavade koostamine  

- koostöövõrgustiku alaste kogemuste vahetamine 

- õppekavade arendustöö 

- täiskasvanute koolituse koordineerimine 

- koolivõrgu korrastamine 

- kootöövormide arendamine  

Kokkulepitud tegevuskava silmas pidades kasutati koostöö arendamiseks erinevaid võimalusi 

– koosolekud, nõupidamised, infopäevad, seminarid, konverentsid jms.  

Näitamaks koolijuhtide töö regulaarsust, on allpool kronoloogilises järjekorras välja toodud 

piirkonna kutseõppeasutuste juhtide nõupidamised: 

• 24.–25. jaanuarini 2007. a. toimus nõupidamine Võrumaal, Rõuge vallas, Kokel.  

• 13. veebruaril 2007. a. toimus nõupidamine Pärnus. 

• 01. märtsil 2007. a. toimus nõupidamine Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis. 

• 15. märtsil 2007. a. toimus nõupidamine Valgas.  

• 24.–26. maini 2007. a. toimus nõupidamine Tallinnas. 

• 18. juunil 2007. a. toimus nõupidamine Viljandimaa, Männimäel. 

• 21. juuni 2007. a. toimus nõupidamine Valgamaal, Helme vallas, Marjal.  

• 18. september 2007. a. toimus nõupidamine Räpina Aianduskoolis.  

• 23. oktoober 2007. a. toimus nõupidamine Otepääl. 

• 29. oktoobril 2007. a. toimus nõupidamine Viljandi Maavalitsuses. 

• 21. novembril 2007. a. toimus nõupidamine Olustvere Teenindus- ja 

Maamajanduskoolis. 
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Alljärgnevalt käsitleme Lõuna-Eesti piirkonna kutsõppeasutuste koostöövõrgustiku 

toimimisvaldkondi.  

1. Investeeringuteks valmistumine 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutused olid 2007. a. kevadeks üheskoos koondanud 

koolide investeerimisvajadused ja leppinud kokku õppebaaside ristkasutamises. 

Koostöövõrgustikust lähtuvalt loodeti saada võimalus esitada Euroopa Regionaalarengu Fondi 

„Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri 

arendamine“ meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ raames taotlus, 

mis haaraks piirkonda tervikuna. Selle eesmärgi saavutamiseks tutvustati koolijuhtide ja 

maavanemate poolt Lõuna-Eesti piirkonna arendusprojekti HTM ametnikele, HTM allasutuste 

töötajatele, ministritele, paljudele Riigikogu liikmetele. Autori ülesandeks oli edastada EKEÜ 

juhatusele ettepanek pöörduda HTM poole toetuse saamiseks regiooni tervikliku rahastamise 

põhimõttele, mille põhjal regioonile antavad eraldised jaotatakse kooskõlas piirkondlikus 

arengukavas planeeritule kutseõppeasutuste vahel. EKEÜ juhatus arutas ettepanekut, kuid 

toetamises konsensusele ei jõudnud: nenditi, et Lõuna-Eesti piirkonnas koostöövõrgustik 

toimib, kuid teistes piirkondades ei ole sellist koostööd tehtud ja seetõttu ei saa ühe piirkonna 

lähenemist eristada teistest.  

Koolijuhid ja koolide arendusmeeskondade liikmed analüüsisid õppeasutustes õppetööga 

seotud hoonete tehnilist seisu ning hoonetele tehtavad kulutusi aastate ja kuude lõikes. See 

võimaldas prognoosida tulevikus tekkivaid ülalpidamiskulusid ning sundis koole oma 

arengute planeerimisel mõtlema kokkuhoidvale majandamisele. Koolid koostasid objektide 

kaupa pingerea, mille alusel loodeti vahendeid kasutama hakata. Lõuna-Eesti piirkonna 

kutseõppeasutused lähtusid oma taotluste koostamisel koolist kui tervikust. Sellest tulenevalt 

käsitleti ühisprojektis hoonete, õppebaaside, laborite, seadmete jms kõrval ka muid koolieluga 

seotud tegevusi: sportimistingimuste kindlustamine, vaba aja keskuste ehitamine, 

huvialategevusteks vajalike tingimuste loomine; täiskasvanute koolitusega seotud eripärade 

arvestamine õppebaaside ehitamisel jms. 

 HTM kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna töötajad külastasid kutseõppeasutusi ning 

leppisid kokku võimalikes investeeringutes koolide kaupa, piirkonnapõhisest 

terviklahendusest ei räägitud. Võrumaa Kutsehariduskeskust külastas 04. mail 2007. a. HTM 

kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Pung. A. Pung tunnustas Lõuna-Eesti 

kutseõppeasutuste tööd koostöövõrgustiku arendamisel.  

HTM tutvustas esimest korda ERF-i kasutamise võimalusi 24.03.2008. a. infopäeval 

„Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute 
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kava koostamise kord“. Koolijuhtidele tutvustati projekti kavandit, projekti kavandite 

hindamiskriteeriume, juhendit kutseõppeasutuste hoonete rekonstrueerimistööde rahastamise 

selgitamiseks, raamatupidamise korraldamise üldised aluseid, asjaajamise aluseid ja 

teavitamise üldiseid nõudeid.  

 

Terviklik, kogu piirkonda hõlmav kutsehariduse arengukava osutus liiga uudseks, 

innovaatiliseks ideeks, mille ellurakendamiseks ei olnud otsustajad valmis.  

Lõuna-Eesti kutseõppeasutusel oli väga hea stardipositsioon oma taotluste koostamiseks: 

mitme aasta jooksul oli tehtud enamik vajaminevaid analüüse, mis hõlmasid nt objektide 

rekonstrueerimise põhjendatust ja seost õppekavalise tegevusega; valminud oli palju 

eskiisprojekte, põhiprojekte ehituste kiireks alustamiseks; valminud oli nimistu 

õppebaasidesse ja laboritesse vajaminevatest seadmetest koos ligikaudsete maksumustega; 

kokku oli lepitud baaside ristkasutus ning selleks loodavad tingimused jms.  

HTM poolt määratud tähtaeg taotlemise esitamiseks oli esialgu ainult üks kuu, millega Lõuna-

Eesti piirkonna kutseõppeasutused hakkama said. Andmaks võimalus teiste piirkondade 

kutseõppeasutustele taotluste esitamiseks, pikendati nende esitamise aega. 

Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste investeeringutealane tegevus oli tulemuslik: Vabariigi 

valitsuse kinnitas oma määrusega 18. juunist 2008. a. kutseõppeasutustele eraldatud vahendid; 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste investeeringud olid märkimisväärsed.  

Kutseõppeasutus Arengukavas planeeritud eelarve Eraldatud eelarve Finantseerimise 

% 

arengukavast 

Olustvere 

Teenindus- ja 

Maamajanduskool  

163 590 000 178 726 984 109% 

Räpina 

Aianduskool  

176 080 000 160 880 841 91% 

Valgamaa 

Kutseõppekeskus  

207 770 000 181 008 000 87% 

Vana-Antsla 

Kutsekeskkool  

150 900 000 48 916 980 32% 

Viljandi Ühendatud 

Kutsekeskkool  

266 200 000 257 600 000 97% 
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Võrumaa 

Kutsehariduskeskus  

512 175 900 121 800 000 24% 

 KOKKU: 1 476 715 900 948 932 805 64% 

Tabel 1. Investeeringud Lõuna-Eesti kutseõppeasutustesse 2007-2013. 

Tabelist on näha, et 64% kavandatud eelarvest eraldati kutseõppeasutuste õppekeskkonna 

kaasajastamiseks, mis näitab Lõuna-Eesti piirkonna koostöövõrgustikupõhise töö 

tulemuslikkust. 

Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste investeeringute taotlused täitsid oma eesmärgid: põhjalik 

ettevalmistustöö ja investeeringute vajaduse põhjendatus võimaldas kutseõppeasutustel saada  

vahendeid enamikule planeeritud objektidest (Lisa 7). 

Lõuna-Eesti koostöövõrgustiku raames planeeris Võrumaa Kutsehariduskeskus laborite ja 

töökodade ristkasutamise alljärgnevalt: 

Ristkasutajad koostöölepingu alusel õppevaldkonniti 2011 2012 2013 

Puidutehnoloogia  120 120 120

Valgamaa Kutseõppekeskuse 30 30 30

Räpina Aianduskool 20 20 20

Tartu Kutsehariduskeskus 50 50 50

Vana-Antsla Kutsekeskkool 20 20 20

Metallide töötlemine ja mehhatroonika 80 80 80

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool 10 10 10

Tartu Kutsehariduskeskus 30 30 30

Eesti Maaülikool Tartu Tehnikakolledži 30 30 30

Narva Kutseõppekeskus 10 10 10

IT  20 20 20

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool 20 20 20

KOKKU 220 220 220

Tabel 2. Õppebaaside ristkasutus. 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste ühiselt koostatud investeerimiskava võimaldas 

koolidel pikema aja jooksul ette valmistada taotlust Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) vahendite 

saamiseks. Koostöö tulemusena valmis koolide kaupa terviklik pilt iga kooli vajadustest nii 

materiaal-tehnilise baasi kaasajastamise kui õppekavadega seotud arengute osas. Piirkonda 

tervikuna käsitlev lähenemine võimaldas planeerida õppebaaside ristkasutamist õpilaste, 

 



Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustik 38

õpetajate, täiskasvanuhariduse kontekstis. Planeeritavad muutused kajastusid 

kutseõppeasutuste koostatavates arengukavades (Lisa 8) 

Autori kogemused näitavad, et nüüdisaegsete kõrgtehnoloogiliste seadmete ja õppebaaside 

ristkasutuse koordineeritud tegevus võimaldab efektiivselt kasutada olemasolevat ressurssi 

ning saavutada kvaliteetne tulemus koolitatavatel. Õppebaaside ristkasutuse 

planeerimisprotsessis osalemine andis autorile hindamatu kogemuse planeerimisprotsessi 

korraldamises, huvipoolte arvamuste ja ettepanekute arvestamises; võimaldas käsitleda 

kutseharidust tervikuna ja lähtuda otsuste vastuvõtmisel mitte ainult oma kooli huvidest, vaid 

piirkonna, kogu kutseharidussüsteemi arengust lähtuvalt. 

2. Valdkondlike arengukavade koostamine 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste arengukava üheks esmaseks tegevuseks kujunes 

valdkondlike arengukavade väljatöötamine. 

 Valdkondlike arengukavade koordinaatorid olid kinnitatud piirkondlikus kutseõppeasutuste 

arengukavas. 

Valdkondlik arengukavade koordinaator Arendatav valdkond 

Räpina Aianduskool Aiandus 

  Keskkonnakaitse 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool Ehitus- ja tsiviilrajatised 

  Elektrotehnika ja automaatika 

  Mootorliikurid 

  Laevandus ja lennundus 

Võrumaa Kutsehariduskeskus Elektroonika ja automaatika 

  Materjalitöötlus 

  Mehaanika ja metallitöö 

  Reisimine, turism ja vabaajaveetmine 

  Juhtimine ja haldus 

Vana – Antsla Kutsekeskkool Koduteeninduse 

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Majutamine ja toitlustamine 

  Põllundus ja loomakasvatus  

  Tarbekunst ja oskuskäsitöö 

  Toiduainetetöötlus ja –tootmine  

Valgamaa Kutseõppekeskus Hulgi- ja jaekaubandus 

  Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine 
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  Sotsiaaltöö ja nõustamine 

  Transporditeenused 

Tabel 3. Õppekavade koordineerimine. 

 

Valdkondlikes arengukavades vaadeldi valdkonna käsitlemist riiklikes ja valdkondlikes 

strateegilistes dokumentides, maakonna arengustrateegiates, koolide arengukavades ja 

meedias; anti hinnang erinevate koolide arengukavades sisalduvatele valdkonna 

kajastamistele; anti ülevaade piirkonna koolides valdkonnas õppivatest õppijatest; toodi välja 

koolide vilistlaste tööhõivega seotud statistika; täiskasvanute koolituses osalejate arvud 

valdkonnas; analüüsiti valdkonnas õpetavate õpetajate kvalifikatsiooni, vanuselist struktuuri; 

kirjeldati koolide õppebaaside olukorda ja arendamise vajadusi; toodi välja praktikabaaside 

arendamiseks vajalikud tegevused; analüüsiti valdkonnas olemasolevaid õppematerjale ja 

kavandati täiendamisi. Valdkondlikes arengukavades sõnastati missioon, visioon ja 

tegevuskava järgnevaks neljaks aastaks. Valdkondlike arengukavade tegevuskavades sõnastati 

valdkonna strateegilised eesmärgid. Näiteks Võrumaa Kutsehariduskeskuse poolt koostatud 

mehaanika ja metallitöö koolitusvaldkonna tegevuskavas olid strateegilisteks eesmärkideks: 

õppiv organisatsioon, Euroopa Liidu tööturu vajadustest ja õpilaste võimetest lähtuv kutseõpe, 

moodne, efektiivselt ressursse kasutav õppekeskkond. 

Valdkondlikud arengukavad valmisid ajavahemikus veebruarist aprillini 2007. a. ja 

avalikustati koolide kodulehekülgedel.  

Võrumaa Kutsehariduskeskuse koordineerida jäi nelja valdkonna arengukavade koostamine. 

(Lisad 9, 10, 11, 12 ) 

 Koolis koostati kindel ajagraafik, mille alusel tegevusi planeeriti. Valdkondlike 

arengukavade koostamisest võttis osa erinevate koolide õpetajaid, ettevõtjaid, erialaliitude ja 

kohalike omavalitsusliitude esindajaid. 

Autori ülesandeks oli Võrumaa Kutsehariduskeskuse töörühmades selgitada piirkondliku 

kutseõppeasutuste arengukava põhiseisukohti, välja tuua kokkulepitud strateegilised 

eesmärgid ning seostada neid protsesse erinevates maades toimuvate samasuguste 

suundumustega (Soome, Iirimaa, Austraalia, vt Sellin 2002; Imagineering Ireland).  

 Autori eestvedamisel ja osavõtul viidi koolis läbi rida koolitusi, mis aitasid kaasa 

valdkondlike arengukavade koostamisele. Koolituse teemadeks olid kvaliteedisüsteemi 

rakendamine õppeasutuses, strateegiline planeerimine, aja planeerimine, huvigruppide 

kaasamine arendustegevusse, Euroopa Liidu haridusalased kokkulepped. Koolituste 

ettevalmistamisel oli autoril võimalik kasutada magistriõppes koostatud loengute konspekte: 
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dotsent A. Siimoni ainet „Aja juhtimine“ ning seal käsitletud nn 10 reeglit aja 

organiseerimisel; T. Tammaru aine „Hariduse kvaliteet ja kvaliteedijuhtimine“ materjale; K. 

Kasemetsa ülevaadet Euroopa Liidu ajaloost, institutsioonidest ja poliitikatest. Valdkondlike 

arengukavade koostamisega oli jõutud piiritähiseni: mõtted, plaanid ja unistused olid kirja 

pandud, nüüd algas nende täitmine.  

3. Koostöövõrgustiku alase kogemuse tutvustamine 

Lõuna-Eesti piirkonna maavanemad ja koolijuhid pidasid väga oluliseks koostöövõrgustiku 

alase tegevuse põhimõtete tutvustamist kõigile võimalikele huvigruppidele, kõikidele 

võimalikele koostööpartneritele.  

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku kujunemise ja tegevuste vastu 

tunti huvi teisteski piirkondades. Viljandi maavanem K. Küttis ja Viljandi ÜKKK direktor T. 

Loodus selgitasid koostöövõrgustiku tegutsemise põhimõtteid Kesk-Eesti piirkonnas 

(16.02.2007. a.); HTM KVB Lõuna-Eesti piirkonna peadirektor E.-M. Vernik-Tuubel (13. – 

14.06.2007. a.) ja autor esinesid  samal teemal Lääne-Eesti piirkonna kolleegidele ja 

haridusametnikele (12.06.2007. a.). 

Arutelude käigus kujunes välja kaks selgesti eristuvat lähenemist: haridusametnikud ja KVB 

piirkondade peadirektorid pooldasid piirkonna tervikliku arendamise põhimõtet, 

kutseõppeasutuste juhid püüdsid eelkõige esile tuua põhjusi, miks sellist võimalikku 

koostöömudelit rakendada ei saa (logistilised probleemid, traditsioonilistest 

õpetamisvaldkondadest loobumise hirmud, kogemuse puudumine, kooli huvide 

esmatähtsustamine jms). 

Autori arvates peituvad sellise lähenemise juured minevikus, kus koolikorralduslikke otsuseid 

tehti avalikkust aruteludesse kaasamata ning koolijuhid ei olnud harjunud käsitlema 

kutseharidussüsteemi ja oma piirkonna arengut tervikuna. Koolijuhid olid harjunud 

rahulduma olemasolevate võimalustega, puudus usk ühistegutsemise kasulikkusesse ja 

perspektiivi. Oma osa oli kahtlemata ka selles, et HTM ei tegelenud koolijuhtide teadliku 

arendamisega, koolijuhtide enesetäiendamine ja -arendamine oli nende endi otsustada.  

Samas jätkati piirkondades teema arendamist. KVB Lääne-Eesti piirkonnas viidi läbi 

mitmepäevane seminar kutseõppeasutuste juhtidele ja kohalike omavalituse esindajatele 

teemal “Võrgustikupõhine kutseharidusasutuste koostöö“ (09.–11. juulini 2007. a.).  

Lõuna-Eesti piirkonna koostöövõrgustiku arendamise partneriteks kujunesid kohalikud 

omavalitsused, omavalitsusliidud, maavalitsused. Koostööpartnerite teavitamiseks 

kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku arendamisest kasutati võimalusi esineda ettekannetega 
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maakonna vallavanemate nõupidamistel, valdade arengupäevadel, maavalitsuse poolt 

korraldatud nõupidamistel, infopäevadel. 

Nii näiteks esines autor ettekannetega koostöövõrgustiku arendamise põhimõtetest Võrumaa 

vallajuhtidele (20. aprillil 2007. a.), Võru maavalitsuses ettevõtjatele, kohaliku 

omavalitsusliitude esindajatele (14.09.2007. a.), Võru valla arengupäeval kohalikele 

ettevõtjatele (26.09.2007. a.), Võrumaad külastanud maavanematele (26. septembril 2007. a.).  

Autori arvates mõistsid kohalikud omavalitsused ja maavalitsused suurepäraselt, et piirkonna 

arendamise üheks edasiviivaks jõuks on kutseõppeasutuste arengu võimaluste ärakasutamine. 

Küsimus ei olnud enam selles, et kutseõppeasutused olid suuremad tööandjad piirkonnas. 

Kutseõppeasutustele ERF ja ESF-i poolt kavandatavad arendusvahendid võimaldasid koolidel 

koos partneritega kavandada terviklikke piirkonda haaravaid arendusprojekte, kaasata 

tegevustesse kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid. 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku põhimõtete tutvustamine toimus 

erinevatel koolitustel, mille läbiviijateks olid piirkonna koolijuhid. Võrumaa 

Kutsehariduskeskuses toimus rida koolitusi erinevate õppeasutuste meeskondadele ja 

koolijuhtidele, kus selgitati koostöö arendamise põhimõtteid. 

Autoril oli võimalus koolide sisehindamisega seotud koolitustel tutvustada piirkondliku 

koostöövõrgustiku kujunemislugu ja tegevusi paljudele erinevatele  

koolimeeskondadele: Tartu Kunstikooli ja Tartu Kõrgema Kunstikooli meeskondadele 

29.11.2007. a.), Eesti Maaülikooli rektoraadile (18.01.2008. a.), Tallinna Polütehnikumi 

õpetajaskonnale (veebruar 2008. a.), Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži juhtkonnale (17.06.2008. 

a.), Tallinna Ehituskooli töötajatele (27.11.2008. a.), Ämmuste Kooli töötajatele (mai 2009), 

Tallinna Tehnikaülikooli Avatud Ülikooli kursuslastele (mai 2009), Tartu Ülikooli Avatud 

Ülikooli kursuslastele, Parksepa Keskkooli õpetajatele (detsember 2009) jt. (Lisa 13). 

Eesti kutseharidussüsteemi tutvustamise käigus selgitas autor Võrumaa Kutsehariduskeskust 

külastavatele delegatsioonidele piirkondliku koostöövõrgustiku toimimise põhiprintsiipe: 

Rovaniemi Ametikõrgkool (09.06.2008.a.), Offengburgi Kaubanduskool (27.10.2008. a.), 

Offengburgi Majanduskool (09.12.2008. a.), Läti koolijuhid (09.10.2008. a.) jt. 

4. Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutused õpetasid erineva tasemega õppekavade alusel – 

alates põhikoolist väljalangenutele mõeldud õppekavadest kuni rakenduslike kõrghariduslike 

õppekavadeni välja. Koolitusvaldkondi oli kakskümmend, õppekavu kordades rohkem. 

Koolijuhid pidasid väga oluliseks luua lihtne ja loogiline süsteem, kuidas saaks riiklike 

õppekavade arenduse kaudu kindlustada erinevate tasemete õppekavade ühildumine ja anda 

õppijatele võimalus liikuda ühelt tasemelt teisele ressurssisäästvalt, s.t aega kokku hoides. 
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Varasemate õppe- ja töökogemuste arvestamise (VÕTA) põhimõtete rakendamine võimaldab 

paindlikumat õppekorralduse juurutamist koolis. Kitsale erialale suunatud riiklikud 

kutsehariduse õppekavad ei võimaldanud paindlikku üleminekut ühelt õppetasemelt teisele, 

ühe valdkonna õppekavalt teisele. Koolijuhtkondade nõupidamistel käsitleti kutsehariduse 

õppekavade temaatikat, toodi välja õppekavade arenduse tegelikud võimalused koolis ja oma 

ettepanekutes REKK-i töötajatele sõnastati paindliku kutseõppe ideoloogia põhimõtted. 

Lahendusena nähti probleemidele tähelepanu juhtimist nii HTM kutse- ja täiskasvanuhariduse 

osakonna ametnike seas, kui ka kohtumisi REKK-i kutsehariduse osakonna spetsialistidega. 

Lõuna-Eesti piirkonna kutsehariduse probleemidega tegeles ja aitas lahendusi leida REKK-i 

kutsehariduse osakonna juhataja Kaie Piiskop. 

Kutsehariduse õppekavade üldainete osasid käsitledes jõuti arusaamisele, et kõikides koolides 

samades valdkondades õpetatavate õppekavade üldainete plokk võiks olla ühesuguse sisu ja 

ülesehitusega, mis kergendaks õpilaste ühest koolist teise liikumist. Käsitleti ka üld- ja 

kutsehariduslike õppekavade integreerumise võimalusi. Õppekavade arendamise loogilise 

lahendusena nähti mõlema koolisüsteemi õppekavades antavate kohustuslike ainete mahu 

ühtlustamist. Edasi poleks oluline, kas õpilane õpib vaba- ja valikainete raames reaal-, loodus-

, humanitaar- või tehnoloogiavaldkonnas.  

Üldhariduskooli õpilaste õpetamisega seotud kogemus sai Võrumaa Kutsehariduskeskuses 

alguse 2000 aastal, mil Parksepa Keskkooli õpilased alustasid nn eelkutsealaseid õpinguid 

kutsehariduskeskuses. Esimesel kolmel aastal õpiti valitud valdkondades ühel päeval nädalas, 

kuid selline õppetöö korraldus osutus logistiliselt liiga keeruliseks. Alates 2003/2004 

õppeaastast muudeti õppekorraldust ja sellest ajast õpivad Parksepa Keskkooli õpilased eriala 

seitsmenädalaste tsüklitena. Õpetatavad valdkonnad olid turism, infotehnoloogia, 

puidutöötlemine, metallide töötlemine, ärikorraldus – praeguse nimetusega kutseõpe 

gümnaasiumis. Kolme aastaga õpivad nad kutsehariduskeskuses 21 nädalat, mis võimaldab 

neil keskhariduse omandamise järel asuda õppima gümnaasiumijärgsetel õppekavadel teisele 

kursusele. 

Alates 2006. a. osalevad sellises õppevormis Põlva Keskkooli õppurid, alates 2009/2010 

õppeaastast Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilased. Võrumaa Kutsehariduskeskuses 

saadud kogemused kandusid teistele õppeasutustele piirkonnas, kutseõpe gümnaasiumis 

õppevormi kasutasid Räpina AK ja Valgamaa KÕK.  

Saadud kogemused aitasid paremini mõista erinevate koolitüüpide õppekavade erisusi ja leida 

võimalusi õppekavade integreerimiseks. Kutse- ja üldhariduslike õppeasutuste integreeritud 

õppekava alase koostöö näiteks on Võrumaa Kutsehariduskeskuse kava tellida õppeteenust 
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Parksepa Keskkoolilt alates 2010/2011 õppeaastast, mille raames põhikoolijärgsetele 

kutsekeskharidust omandavatele õpilastele annavad üldaineid üldhariduskooli õpetajad.  

Õppekavade arendustöös käsitleti järgmisi teemasid: õppepraktika osatähtsus ja selle 

läbiviimise vormid; praktiliste tööde teostamine kutseõppeasutuste töökodades; eeldusainete 

seostatus praktilise tööga; õppematerjalide koostamine õppetööks, sh e-kursuste koostamine; 

kutseõpe gümnaasiumis õppevormis üldainete integreerimine erinevates õppekavades; riiklike 

õppekavade väljatöötamisega seotud temaatika; kutsehariduslike õppekavade üldainete ploki 

põhjendatus. 

5. Täiskasvanukoolituse koordineerimine 

Kutseõppeasutuste üheks tähtsaks ülesandeks ja võrgustikupõhise koostöö eduka toimimise 

indikaatoriks oli täiskasvanute koolituse koordineerimine piirkonnas. Täiskasvanute koolituse 

temaatika oli pärast koostöölepingu ja arengukava vastuvõtmist koolijuhtide aruteludes 

pidevalt päevakorras. Kutseõppeasutuste tööalane täiskasvanute koolitus oli fikseeritud 

seadustes (Kutseõppeasutuse seadus §13; Täiskasvanute koolituse seadus §3).  

Kuigi kutseõppeasutuse seaduses oli see kutseõppeasutuse ülesandena kirjas, puudusid seni 

riigipoolsed koolitustellimused nõude täitmiseks. Täiskasvanute koolitus tervikuna oli riigis 

hajutatud, selle organiseerimisega tegelesid mitmed ametkonnad, kooskõlastatud tegevus 

puudus. Koolituse tellimisel ei arvestatud piirkondade eripärasid, kohalikest vajadustest ja 

võimalustest tulenevaid ettepanekuid. Koolid tegutsesid selles valdkonnas turureeglite järgi. 

Koolituse tellijateks olid ettevõtted, kes kasutasid ära võimalust saada toetust töötajaskonna 

koolitamiseks EAS kaudu. Majanduskasvu tingimustes tellisid paljud ettevõtjad ettevõtete 

juhtkondadele juhtimisalaseid ja projektikirjutamisega seonduvaid kursusi. 

Kutseõppeasutused hakkasid järjest intensiivsemalt välja pakkuma koolides koostatud 

erinevaid õppekavu, mis olid suunatud elanikkonnale tervikuna.  

 Riigipoolseks suurimaks täiskasvanute koolitustellimuse esitajaks oli sel ajal Tööturuamet, 

kes korraldas väljavalitud valdkondades riigihankeid koolitaja leidmiseks. Seejuures ei 

arvestatud kvalifitseeritud õpetajate ega õpetamiseks vajamineva materiaalse baasi olemasolu, 

määravaks kujunes koolituse odavam hind. Väljakuulutatud riigihanked venisid, pärast 

võitjate väljaselgitamist kulus mitmeid kuid koolituse tegeliku alguseni. Kutseõppeasutused 

pidid riigihangete dokumentatsiooni täites kogu aeg tõestama, et nad on koolitusasutused, kes 

tegutsevad oma põhimääruse alusel, riik on neile selleks kõik volitused andnud. Tööturuameti 

korraldatavatel riigihangetel osalemine osutus kutseõppeasutustel ka koolikorralduslikult väga 

keeruliseks. Kooli õppebaasid ja õpetajate tunniplaanid olid kinnitatud terveks õppeaastaks. 
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Tööturuameti võimetus kokkulepitud koolitustähtaegadest kinni pidada segas koolielu 

normaalset planeerimist. 

Olukorra lahendusena nähti läbi Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu (EKEÜ) surve 

avaldamist kahele enam seotud ministrile: haridus- ja teadusministrile ja sotsiaalministrile.  

Autor oli alates 2006. a. EKEÜ juhatuse liige, täiskasvanute koolitamise problemaatika oli 

mitmel korral arutluse all EKEÜ juhatuses ning sel teemal toimus nõupidamine HTM kutse- 

ja täiskasvanuhariduse osakonna töötajate ning haridus- ja teadusministri Tõnis Lukasega. 

Ühiste seisukohtadeni jõudmise tulemusena hakati kutseõppeasutustele esitama riiklikku 

koolitustellimust täiskasvanute koolituse valdkonnas alates 2007. a., mida rahastati Euroopa 

Sotsiaalfondi projekti „Täiskasvanute tööalane koolitus kutsõppeasutustes“ kaudu. 

EKEÜ juhatuse ettepanekud Tööturuameti juhtkonnale arutada koos täiskasvanute 

koolitusega seotud probleeme ei saavutanud edu. Kokkusaamine lükkus 2009. aastasse, mil 

toimus siis juba Töötukassa nime kandva asutuse osakonnajuhatajate ja EKEÜ juhatuse ühine 

nõupidamine täiskasvanute koolituse valdkonnas. Nõupidamisel erilisi tulemusi ei olnud: 

Töötukassa esindajate arvates toimub täiskasvanute koolituse korraldamine vastavalt 

seadustele, seega on kõik korras. EKEÜ juhatuse liikmed ei jaganud nende seisukohti – 

täiskasvanute koolituse korraldamine peaks olema tunduvalt paindlikum, regiooni eripärasid 

ja võimalusi arvestav. Juhatuse liikmete arvates tuleb läbi analüüsida kogu täiskasvanute 

koolituse kujundamise temaatika, võimalikult lihtsustada taotlemisega seotud bürokraatiat, 

asjaajamist. Kõik täiskasvanute koolitusega seotud tegevused peavad olema lihtsad, selged ja 

kõigile arusaadavad. 

Autori arvates aitaks kerkinud küsimusi lahendada nn Iirimaa tee, kus kõik täiskasvanute 

koolitusega seotud tegevused toimivad läbi riiklike kutseharidusasutuste. Täiskasvanute 

koolituse läbiviimiseks on sarnaselt tasemeõppega vaja kolme komponenti: toimivad 

õppekavad, kvalifitseeritud õpetajad ja nüüdisaegne materiaal-tehniline baas. Täielikult 

kaasajastatud kutseõppeasutuste võimalusi tuleb ära kasutada täiskasvanute koolituse 

läbiviimiseks. 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste vaheline koostöö täiskasvanute koolituse alal 

omandas konkreetsed vormid: tööturuameti väljakuulutatud riigihangetel osalemise kohta 

informatsiooni vahetamine dubleerimise vältimiseks; ühiste õppekavade koostamine ja 

rakendamine erinevates koolides; HTM riikliku koolitustellimuse taotlemisel esitatavate 

kursuste ülevaatamine; ühiskoolituste pakkumine ettevõtjatele; õppebaaside ristkasutus 

koolituste läbiviimiseks, teiste koolide õpetajate kooskõlastatud kasutamine koolitustel; ühiste 

valdkondlike õppematerjalide koostamine; informatsiooni jagamine klientidele kogu Lõuna- 
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Eestis toimuvatest täiskasvanute koolituskursustest, klientide suunamine teiste 

kutseõppeasutuste kursustele; ühiste piirkondlike koolituskalendrite koostamine; regulaarsete 

kokkuvõtete tegemine täiskasvanute koolitustegevustest ja häirivatest teguritest.  

Koostöö täiskasvanute koolituse valdkonnas oli tulemuslik, piirkonna kutseõppeasutused 

osalesid ühiselt läbiviidavates projektides, koolid kasutasid õppetöö läbiviimiseks piirkonna 

valdkondade õpetajaid. Nii ühendas projekti “Elukestvat õpet toetava õpikeskkonna ja 

õppimisvõimaluste loomine täiskasvanud õppijale Kagu-Eestis ja Viljandimaal” tegevus nelja 

kutseõppeasutust: Valgamaa KÕK, Võrumaa KHK, Viljandi ÜKKK, Vana-Antsla KK ja selle 

üldiseks eesmärgiks piirkonna oli täiskasvanute konkurentsivõime tõstmine läbi koolituste. 

Projekt kestis aastatel 2005–2006.  

ESF projekt „Õppiva organisatsiooni kujundamine Lõuna-Eesti kutseõppeasutustes“ ühendas 

nelja kooli – Tartu Kutsehariduskeskuse, Valgamaa Kutseõppekeskuse, Jyväskylä 

Ametikõrgkooli ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse – tegevusi. 

Projekti eesmärgiks oli teadmiste ja kogemuste jagamine,  koos õppimise ja koostöö 

teadvustamine, kutseharidusmaastikul toimuvate protsesside parem mõistmine, inimeste 

kaasamine õppiva organisatsiooni kujundamisse. Projekt kestis aastatel 2006–2008. 

Autor osales projekti koostamisel ja läbiviimisel ning see andis olulised kogemused 

koosõppimise võimaluste rakendamises autori professionaalses tegevuses.  

ESF projekti „Valgamaa naiste ja noorte emade tööpuuduse vähendamine ja väike-ettevõtluse 

soodustamine“ raames viidi aastatel 2005–2006 Valgas läbi Võrumaa KHK ja Valgamaa 

KÕK ühine teeninduse ja ettevõtluse koolitus, kus õpetajad olid mõlemast 

kutseõppeasutusest. Turismi ja teeninduse valdkonnas õpetavad Valga KÕK-s regulaarselt 

viis Võrumaa KHK õpetajat. 2010. a. septembrist rakendub Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste 

Keskuse ESF 1.3 projekt „Töövõimaluste suurendamine Võrumaal kompleksse lähenemise 

mudeli abil“, mille raames viivad Võrumaa Kutsehariduskeskus, Vana-Antsla Kutsekeskkool 

ja Räpina Aianduskool läbi erialased täienduskoolitused läbi 35–50 piirkonna erivajadusega 

töötule.  

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöölepingust lähtuvalt on planeeritud Võrumaa 

KHK-s täiskasvanute koolituse valdkonnas õppebaaside ristkasutust, mis võimaldab piirkonna 

täiskasvanutel saada parimat koolitust moodsas õppekeskkonnas. 

Ristkasutajad koostöölepingu alusel Õpilaste arv 
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Viljandi Ühendatud Kutsekooli elektrikud 10

Tartu Kutsehariduskeskus mehhatroonikud 20

Eesti Maaülikooli Tartu Tehnikakolledži tehnotroonikud 30

Narva Kutseõppekeskuse mehhatroonikud 15

Tartu Kutsehariduskeskus metallitöö üliõpilased 30

Tartu Kutsehariduskeskus ehitusviimistluse ja ehituspuusepa eriala üliõpilased 30

Valgamaa Kutseõppekeskuse tislerid 30

Vana-Antsla Kutsekooli üldehituse õpilased 20

Tabel 5. Õppebaaside ristkasutus täiskasvanute koolituses 

 

Lõuna-Eesti piirkonna täiskasvanute koolituse koostöö arendamise eestvedajaks oli Valgamaa 

Kutseõppekeskuse osakonnajuhataja Mare Visnapuu. 

6. Koolivõrgu korrastamine 

Piirkonna koolivõrgu korrastamisega seotud küsimused olid mitmete koolijuhtide 

nõupidamise päevakorras. Piirkonna koostöövõrgustiku tegevuse planeerimiseks oli vaja 

teada, missuguseid koole millises ulatuses arendatakse, millises suunas kujundatakse 

õppekavalist tegevust, milliseks kujuneb koolituskohtade riiklik koolitustellimus, kuidas 

planeerida koolide materiaal-tehnilise baasi arendamist jms. Teadmatus tuleviku osas takistas 

piirkonna kui terviku arendamisvõimalusi. Päevakorda kerkisid erinevate isikute, poliitikute, 

omavalitsuste huvid, mis takistasid otsuste langetamist. 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koolivõrgu küsimustes ei olnud lõplikku selgust. 

Valgamaa Kutseõppekeskuse uue õppehoone projekteerimine oli takerdunud kooli vahendite 

puudumise tõttu, osa kohalikke omavalitsusi Valgamaal soovis säilitada Helmes 

kutsehariduse andmist. Ühe võimalusena säilitada kutsehariduse andmine Helmes oli kooli 

Helme osakonna munitsipaliseerimine. Valgamaa Kutseõppekeskusele investeeringuteks 

kinnitatud ca 181 miljonit krooni võimaldas koolil uue õppehoone ja ühiselamu ehitamises 

kindel olla. (VV korraldus nr 281. 19. juunist 2008.a.). 

Vana-Antsla Kutsekeskkooli ühendamine Võrumaa Kutsehariduskeskusega ei olnud enam 

ametlikult päevakorras. Seni kasutuses olnud Vana-Antsla mõisakompleksist loobuti ja 

koondati õppetöö koolimajja. Arvestades üha pingelisemat demograafilist situatsiooni – 

õpilaste arvu oluline langus –, kavandas kool erivajadustega õpilaste õpetamise 

suurendamises ja neile parimate õppimis- ja õpetamistingimuste loomises. Arutelude käigus 

leidis kooli selline lähenemine üksmeelse toetuse koolijuhtide ja maavanemate juures. 

Maavanemate nimel vormistati pöördumine haridus- ja teadusministri, sotsiaalministri ja 
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regionaalministri poole ettepanekuga Vana-Antsla Kutsekeskkooli baasil kujundada Lõuna- 

Eestisse erivajadustega õppijate õppe-, metoodika- ja nõustamiskeskus (Lisa 13). 

Pöördumisest ajendatuna viis Haridus- ja Teadusministeerium läbi arutelu, kus kaaluti 

ettepaneku elluviimise võimalusi. 

Autori arvates peaks tervikliku piirkondliku arengu huvides koolivõrgu korrastamisega 

seonduvad otsused tegema argumenteeritult ja mitte venitades. 

7. Koostöövormide arendamine 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöölepingus ja arengukavas oli olulisel kohal 

kutse- ja karjäärinõustamisega seonduv. Võrreldes eelmise käsitletud perioodiga oli olukord 

samasugune: terviklik kõiki huvigruppe haarav kutse- ja karjäärinõustamissüsteem oli 

loomata. Endiselt tegelesid karjäärinõustamisega erinevad ametkonnad, endiselt toimus töö 

projektipõhiselt. SA Innove Karjäärinõustamise Teabekeskus oli oma Euroopa Sotsiaalfondi 

poolt rahastatud projekti „Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis“ raames 

tõhusat tööd teinud, kuid ühe projekti raames ei ole võimalik terviklikku, kõiki huvigruppe 

hõlmavat süsteemi moodustada. Töötukassa piirkondlikes osakondades töötasid 

karjäärinõustajad, nõudluse suurenemine karjäärinõustamise teenuse järele viis uute 

töökohtade loomiseni – tööle rakendati karjääriinfo spetsialistid Ida-Virumaa, Järvamaa, 

Lääne-Virumaa, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Harjumaa Tartumaa Valgamaa, 

Viljandimaa ja Võrumaa piirkondades.  

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutused tegelesid koolides õppetööd toetavate 

tugisüsteemide väljaarendamisega. Selle tulemusena on kõikides piirkonna 

kutseõppeasutustes tööle rakendatud sotsiaalpedagoogid ja huvijuhid; Valgamaa KÕK-s on 

loodud eraldi teavitamis- ja nõustamiskeskus, Võrumaa KHK-s on õppetöö toetamise ja 

tugiteenuste osutamiseks tööl viis inimest. 

Autorile on jäänud selgusetuks, miks sellisele väga olulisele probleemile ei ole 

tahetud/suudetud süsteemset lahendust leida, karjäärinõustamisega seotud kitsaskohtadele on 

autor oma esinemistes korduvalt tähelepanu juhtinud. (Lisa 14)  

 Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöö avaldus erinevate koostööpartnerite 

kaasamises kooli igapäevase töökorralduse juurde. Piirkonna ettevõtjad, erialaliitude ja 

erinevate õppeasutuste esindajad osalesid kutseõppeasutuste õppekavanõukogudes, 

kutseõppeasutuste lõputööde kaitsmise komisjonides, lõputöid retsenseerides, kooli 

nõukogude tööst osa võttes, valdkondlikel seminaridel, konverentsidel, teabepäevadel 

esinedes, ettevõtjatele vajalike koolituskavade väljatöötamise ja koolituste läbiviimise juures 

jms. Ettevõtjate panuse suurenemine koostöövõrgustiku arendamisel kujunes praktilise 
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tähtsusega probleemiks: mitmetes EAS poolt väljakuulutatud arendusprojektides oli olulisel 

kohal ettevõtjate osalemine. Samas oli oluline ettevõtjatele selgitada täielikult kaasajastatud 

kutseharidussüsteemi võimalusi aidata kaasa ettevõtete probleemide lahendamisele 

(täiskasvanute koolitus, uute tehnoloogiate kasutuselevõtmine, valdkondlike klastrite 

tegevuses osalemine jms). Autor on oma esinemistes toonud välja kutseõppeasutuste ja 

ettevõtete koostöö arendamise vajalikkuse. (Lisa 15, 16) 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku arendamise põhimõtted levisid 

koolist kooli ja huvi koostöö vastu igapäevaste kontaktide tihendamise kaudu kasvas. Tõsise 

arutuse all oli paljudel piirkonna koolijuhtide nõupidamistel koostöövõrgustiku laiendamine, 

silmas peeti Tartu Kutsehariduskeskuse kaasamist ühisesse koostöösse. Tartu KHK töötajad 

olid osalenud mitmetel Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste korraldatud nõupidamistel, 

seminaridel, ühiskoolitustel, ühisprojektides, mille käigus selgitati võimalikele partneritele 

koostöövõrgustiku tegevusi. Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste töötajad omakorda võtsid osa 

Tartu KHK poolt korraldatud üritustest. Läbirääkimised ja koostöölepingutes sätestatud 

põhimõtete lahtirääkimine võimaldas konsensusele jõudmist ja 15. aprillil 2008. a. kirjutati 

alla nüüd juba seitset Lõuna-Eesti kutseõppeasutust hõlmav koostööleping. (Lisa 17) 

Regionaalse kutseõppeasutuste koostöölepingu allakirjutamisega moodustus regionaalne 

tervik koostöö paremaks edendamiseks.  

Üheks Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku toimimise näitajaks oli 

tegevuste kandumine koolide arendusmeeskondadelt õpilas- ja töötajaskonnale.  

Kutseõppeasutuste õpetajatele avanes võimalus esitada oma metoodilisi töid ja uurimistöid 

piirkonna õpetajate metoodilistel päevadel – 2008. a. Olustvere TMK-s, 2009. a. Võrumaa 

KHK-s ja 2010. a. Viljandi ÜKKK-s. 

Ühine õpetajate päeva tähistamine toimus alates 2003. a., korraldamine oli aastati erinevate 

õppeasutuste ülesanne: 2003. a. Valgamaa KÕK,-s; 2004. a. Olustvere TMK-s; 2005. a. 

Võrumaa KHK-s; 2006. a. Viljandi ÜKKK-s; 2007. a. Räpina AK-s; 2008. a. Vana-Antsla 

KK-s. 

 2009. a. aastal laienes osavõtjate ring, traditsiooniga liitusid Tartu ja Jõgevamaa 

kutseõppeasutused ja õpetajate päeva pidulik tähistamine toimus Tartus, „Vanemuise“ 

teatrimajas. Korraldajaks oli Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool. Sellest sündmusest 

alates saame rääkida Liivimaa kutseõppeasutuste koostööst. 

Õpilasomavalitsuste koostöö edendamiseks kasutati erinevaid võimalusi: koolitusseminaride 

korraldamine, ühised loome- ja spordipäevad, ühised matkad, ühine messideks valmistumine, 

ühise veebilehekülje loomine ja käigushoidmine (http://lol.edu.ee/)  
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Seega haaras Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku mõju nii õpetajas- kui ka 

õpilaskonda. 

 

*** 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöölepingust ja arengukavast lähtuvalt 

kujunesid välja piirkonna tegevuste toimimisvaldkonnad. Kõige suurema tähelepanu all oli 

ühise investeerimiskava koostamine ja selle kava realiseerimisega planeeritavad õppebaaside 

ristkasutuse läbimõtlemine. Investeerimisotsused olid tehtud ja Lõuna-Eesti 

kutseõppeasutustes algas pingeline töö riigihangete ettevalmistamisega. Kutseõppeasutused 

omasid esimesi kogemusi baaside ristkasutamise osas ning oskasid ette näha võimalikke 

probleeme (logistika, majutamise tingimused ja kord, toitlustamine, vaba aja veetmine, 

huvitegevus, külalisõpilaste kaasamine kooli ühistegevusse). 

Vastavalt koostatud valdkondlikele arengukavadele hakkasid Lõuna-Eesti piirkonna 

kutseõppeasutuste koolimeeskonnad tegevusi ellu viima. Oluline oli siin järjepidevalt 

tegevuskavast kinni pidada. 

Piirkonna koolijuhid ja maavanemad tutvustasid Lõuna-Eesti piirkonna koostöövõrgustiku 

alast tegevust erinevatel infopäevadel, koosolekutel, seminaridel, konverentsidel, koolitustel. 

Õppekavaalane koostöö laienes seoses riiklike õppekavade koostamisega, kus töögruppides 

osalesid erinevate kutseõppeasutuste õpetajad. 

Täiskasvanute koolituse koordineerimine Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste vahel kujunes 

igapäevaseks. Erinevate ainete õpetamiseks kasutati piirkonna õppeasutuse õpetajaid; 

koostöös valmisid ühised õppekavad ja õppematerjalid; plaanipärane oli õppebaaside 

ristkasutus.  

Mitmeid aastaid toimis koostöövõrgustik eelkõige koolijuhtide tasandil, nüüd kandus 

raskuspunkt koolide arendusmeeskondadele ning töötajaskonnale tervikuna. 

Koostöövõrgustiku lahutamatuks partneriks kujunes õpilaskond eesotsas 

õpilasomavalitsustega. 

Autori arvates tuleb koostöövõrgustiku tegevuskavas seada koostöö algstaadiumis niisugused 

eesmärgid, mis võimaldavad koostöö positiivsetest edusammudest kõigil osapooltel innustust 

saada. Osapoolte vahelise usalduse tekkimisega on võimalik saavutada kompromisse 

konfliktsituatsioonides, mis on tekkinud huvide ristumise kartusest. Regulaarsed 

kokkusaamised, osapoolte huvide ja tegevuste eesmärkide lahtirääkimine, võime koostöö 

nimel millestki loobuda – kõik see loob võimaluse ühiseid, kogu piirkonda puudutavaid 

tegevusi planeerida ja ellu viia. Tuleb kaasata väljapakutud ideedest huvitatud osapooli 
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ühistegemistesse ja uute arengute planeerimisse. Vaatamata küllalt levinud praktikale 

haridusalaseid otsuseid vastu võtta huvigruppe kaasamata, annab koostöövõrgustikupõhine 

tegutsemine piirkonnas nähtavaid tulemusi. 
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Kokkuvõte 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku kujunemine toimus ajal, mil 

haridussüsteemi ümberkujundamine ja hariduse riikidevaheline sidusus oli käsitluse all 

paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ja Põhjamaades. 

 

Rahvusvahelised (kutse)hariduse valdkonna kokkulepped nägid kutsehariduse keskset rolli 

innovatsiooniprotsessides ja üleminekul teadmistepõhisele majandusele. Oluline on 

kutsehariduse sotsiaalne roll tagada kõigile võrdsed võimalused hariduse saamisel ja tööturul 

rakendumisel, rõhutati kutsehariduse rolli elukestva õppe põhimõtete elluviimisel.  

Kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks võeti Eestis vastu rida arengukavasid ja strateegiaid, 

mille mõju ulatus iga kutseõppeasutuseni, kutseõppeasutuste võrgustik oli üheks 

arengukavade sihiks. 

 

Arutamaks Euroopa Liidu liikmesriikide vahelisi kokkuleppeid, Eestis vastuvõetud 

arengukavasid ja strateegiaid, kutseharidussüsteemi puudutavaid regulatsioone ja 

ümberkorraldusi, osalesid Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste juhid regulaarselt 

nõupidamistel, koosolekutel, mõttetalgutel. Ühiste tegevuste käigus kujunes veendumus, et 

koolide ja piirkonna kutsehariduse arendamise seisukohalt on kõige mõttekam teha 

regionaalset koostööd vältimaks tegevuste dubleerimist, ressursside ebamõistlikku kasutamist, 

oma „jalgratta“ leiutamist, kerkivatele probleemidele üksinda lahenduste otsimist. Ühised 

tegevused ja tahe piirkonda tervikuna käsitleda viisid 2004. a. lõpuks välja reaalselt toimiva 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustikuni. 

Koostöövõrgustikust lähtuvad tegevused jõudsid loogilise sihini: Lõuna-Eesti piirkonna 

kutseõppeasutuste juhid ja maavanemad allkirjastasid 2006. a. piirkonna kutsehariduse 

koostöölepingu. 

Koostöölepingust tulenevalt töötati välja Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste 

arengukava, mis kinnitati regiooni maavanemate ja koolijuhtide protokollilise otsusega. 
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Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöö tulemusena välja töötatud arengukavas 

püstitatud eesmärkide täitmiseks koostati tegevuskava ja valdkondlikud arengukavad.  

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöölepingu ja kutsehariduse piirkondliku 

arengukava tegevuste täitmise viis järgmiste tulemusteni: 

- Valmis piirkonna kutsehariduse investeeringute kava.  

- Õppebaaside ristkasutuse tulemusena muutus koolide materiaalsete ressursside 

kasutamine efektiivsemaks; seadmete ja laborisisustuste planeerimised kooskõlastati 

dubleerimise vältimiseks; õppebaaside ristkasutus muutus koolide arengukavade 

lahutamatuks osaks. 

- Valdkondlike arengukavade valmimisega ja tegevuskavade rakendumisega paranes 

valdkonnasisene õpetajate koostöö.  

- Koordineeritud täiskasvanute koolituse tulemusena koostati ühiseid projekte, 

õppekavu, õppematerjale; koolituse läbiviimiseks kasutati kogu piirkonna erinevate 

koolide õpetajaid. 

- Kutseõppeasutuste õpetajad koostasid töögruppides mitmeid kutsehariduse riiklikke 

õppekavasid;  

- Kutseõppeasutustes kujunesid välja õpilase arengut toetavad tugisüsteemid, koolides 

loodi erinevaid ametikohti tugiteenuste osutamiseks. 

-  Maavanemad, koolijuhid propageerisid oma esinemistes koostöövõrgustikupõhise 

tegevuse otstarbekust ja edasiviivat rolli. 

- Piirkonna üldhariduskoolid kaasati tegevustesse kutseõppe gümnaasiumis õppevormi 

kaudu, mille käigus toimus erinevate koolitüüpide õppekavade integratsioon.  

- Koostöölepingud sõlmiti Tartu Ülikooliga, Tallinna Tehnikaülikooliga, Tallinna 

Ülikooliga. 

- Kohalikud omavalitsused kaasati arendustegevustesse ühiste projektide kaudu,  

- Ettevõtete ja erialaliitude esindajad kaasati kutseõppeasutuste tegevustesse 

õppekavade väljatöötamise, lõputööde retsenseerimise, lõputööde kaitsmise 

komisjonides osalemise kaudu. Ettevõtjate huvi kutseõppeasutuste võimaluste 

kasutamise osas kasvas Lõuna-Eesti piirkonnas oluliselt. 

 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku toimimise positiivseid 

kogemused: 

1. koostöövõrgustiku mõju probleemide püstitamisel ja lahendusteede otsimisel 

arvestavad koostööpartnerid märksa enam kui üksiku kooli oma;  
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2. koostööd tegevate inimeste loomingulisus, küünarnukitunne, ühiste arusaamade 

kujundamine tekitab sünergia; 

3. koos õppimine ja arenemine võimaldas paremini mõista ümbritsevas maailmas 

toimuvaid protsesse ning valmistuda nendest tekkinud võimaluste kasutamiseks;  

4. ühised koolitused, õppekavade arutelud, ühiste õppematerjalide väljatöötamine andis 

õpetajatele nende töös kindlustunnet oma tegevuste õigsuses;  

5. koolidevahelised ühisüritused lõid ühtsustunde, võimaluse tunda end väärikalt, 

vajalikuna ja ühiskonna poolt aktsepteerituna; 

6.  kutsehariduse, eelkõige käsitletud piirkonnas tegutsevate kutseõppeasutuste maine 

paranemine, koolide nähtaval olek väga erinevatel tasemetel. 

 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku toimimise käigus tulid esile ka 

mõned raskused. Suurimaks probleemiks oli koostöövõrgustikus osalejate mõningane 

järjekindlusetus kokkulepitud tegevuste elluviimisel; omavalitsuste erinevad vaatevinklid 

piirkondade arendamisel, Haridus- ja Teadusministeeriumi esialgne ettevaatlik suhtumine 

võrgustikupõhise koostöö toetamisel.  

 

 

Autor oli üks Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku kujundamise ja 

arendamise eestvedajaid, osaledes kõigi piirkonnas vastuvõetud otsuste ettevalmistustöös ning 

koostööpartneritele teavitamises; võttes osa piirkonna koostöölepingut ja arengukava 

koostavates töögruppides; korraldades ja juhatades erinevaid nõupidamisi, seminare ja 

konverentse koostöövõrgustikupõhise tegevuse teavitamiseks ja huvipoolte kaasamiseks.  

 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku põhimõtete ja koostöös saadud 

kogemuste tutvustamine tekitas suurt huvi teistes kutseõppeasutuste juhtkondades.  

Autor on oma esinemistes koolimeeskondadele toonud esile koostöövõrgustiku tegevusest 

saadud positiivsed kogemused ja ärgitanud koolide esindajaid lähenema kooli arendamise 

küsimustele piirkonna kui terviku põhimõttest lähtuvalt. Kootöövõrgustikuga ühinemine 

osutus oluliseks mitmetele Järva- ja Jõgevamaa kutseõppeasutustele, mille tulemusena alates 

2009. aastast osalesid Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöös Tartu Kunstikool, 

Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Põltsamaa 

Ametikool. Kolme maakonna kutseõppeasutuste kaasamine ja koostöövõrgustiku sisuline 

laienemine tõi kaasa vajaduse selgitada Tartumaa, Jõgevamaa ja Järvamaa maavanematele, 
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maavalitsuste haridusosakondade juhatajatele, omavalitsusliitude esindajatele 

koostöövõrgustiku alase ühistöö põhimõtteid ja eesmärke. 03. juunil 2010. a. toimunud ühisel 

nõupidamisel analüüsiti ettevalmistatud Liivimaa kutseõppeasutuste koostöölepingut, mis 

hõlmas 7 maakonna kutseõppeasutusi ja võeti vastu otsus koostöövõrgustiku laienemise 

kohta. 

Liivimaa kutseõppeasutuste koostööleping sõlmitakse Viljandis 08. oktoobril 2010.a., mil 

tähistatakse pidulikult õpetajate päeva.  

 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku kujunemise ja toimimise 

alustaladeks oli kõikide osapoolte kindel usk kogu riigi arenemisse; kutsehariduse rolli 

esilekerkimisele üleminekul teadmistepõhisele majandusele; kutseõppeasutuste juhtide 

ametialane pühendumus; koolide valmisolek muutusteks, kogemustega eestvedajate 

olemasolu, osalejate tahe anda oma panus piirkonna kui terviku arendamisse. 

 

Haridussüsteemi terviklik käsitlemine, koolidevahelise konkurentsi asendumine üksteise 

toetamise ja koos arenemisega on põhimõtted, mis aitavad kaasa koostöövõrgustike 

tekkimisele ja toimimisele. 

 



Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustik 55

Kirjandus 

Alas, Ruth  1997a. Personali juhtimine. Tallinn: Külim 
 - 1997b. Strateegiline juhtimine. Tallinn: Külim 

- 1998. Personali juhtimise käsiraamat. Tallinn: Külim 
 
Aru, Heli. 2001. Strateegiline juhtimine avalikus sektoris. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse 
ametnike pädevuskoolituse õppematerjal. Tallinn: Eesti Vabariigi Riigikantselei ja Eesti 
Haldusjuhtimise Instituut 
 
Bordeaux’ kommünikee. Kättesaadav: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/council08_et.pdf 

(06.06.2010) 

 

Eamets, R. jt 2008. Eesti majanduse konkurentsivõime hetkeseis ja tulevikuväljavaated. 

Kättesaadav: 

http://www.arengufond.ee/upload/Editor/Publikatsioonid/Publikatsioonide%20failid/Arenguf

oorumile%202008%20raport.pdf (06.06.2010) 

 

Eesti Kutseharidussüsteemi arengukava aastateks 2005–2008. Haridus- ja 

Teadusministeerium 2005. Kättesaadav: 

www.hm.ee/index.php?popup=download&id=3812 (27.05.2010) 

 

Eesti kutseharidussüsteemi arengukava 2009–2013. Kättesaadav: 

http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=9381 (06.06.2010) 

 

Eesti majanduse arengukava 1999–2003. Rahandusministeerium 1999. Kättesaadav:  

http://www.lepe.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=370/Eesti+majanduse+arengukava+1

999-2003.rtf (26.05.2010) 

 

Eesti regionaalarengu strateegia 2005–2015. Kättesaadav: 

 



Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustik 56

http://www.siseministeerium.ee/public/EESTI_REGIONAALARENGU_STRATEEGIA_200

5___2015.doc 

 

Eesti Vabariigi tööhõive tegevuskava 2002. Kättesaadav: 

http://www.lepe.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=979/Eesti+Vabariigi+t%F6%F6h%F

5ive+tegevuskava+2002.pdf (26.05.2010) 

 

Elukestva Õppe Strateegia 2005–2008. Haridus- ja Teadusministeerium 2005. Kättesaadav: 

http://www.andras.ee/ul/EESTI_ELUKESTVA_OPPE_STRATEEGIA_2005_2008_1_.pdf 

(27.05.2010) 

 

Fullan, M. 2000. Change Forces: the Sequel. London; Philadelphia: Falmer Press  

 - 2006. Uudne arusaam haridusmuutustest. Tartu: Atlex 

Goldratt, Eliyahu M. 1994. Asi pole vedamises. Tartu: OÜ Fontese Kirjastus 

 - 1997. Kriitiline ahel. Tartu: OÜ Greif 

Goldratt, E., Cox, J. 1998. Eesmärk: pideva arengu protsess. Tartu: Fontes 

 

Goleman, Daniel 2000. Emotsionaalne intelligentsus. Väike Vanker 

 

Heller R. 2000. Meeskonna juhtimine. [Tallinn]: Koolibri 

 

Helsingi kommünikee = The Helsinki Communiqué on Enhanced European Cooperation in 

Vocational Education and Training: Communiqué of the European Ministers of Vocational 

Education and Training, the European Social partners and the European Commission, 

convened in Helsinki on 5 December 2006 to review the priorities and strategies of the 

Copenhagen Process. Available: 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/vet2006/pdf/Helsinki_Communique_en.pdf 

(06.06.2010) 

 

Imagineering Ireland – Future Scenarios for 2030. 2005. Dublin: The Future Academy, 

Dublin Institute of Technology 

 

 

 



Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustik 57

Koch, Richard 1999. 80:20 printsiip. Kuidas saavutada vähemaga rohkem. Tallinn: TEA 

Kirjastus 

 

Kopenhaageni deklaratsioon 2002 = Declaration of the European Ministers of Vocational 

Education and Training, and the European Commission, convened in Copenhagen on 29 and 

30 November 2002, on enhanced European cooperation in vocational education and training, 

“The Copenhagen Declaration”. Available: 

http://ec.europa.eu/education/pdf/doc125_en.pdf (27.05.2010) 

 

Kutseõppeasutuse seadus. Kättesaadav: http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=968161 

(06.06.2010) 

 

Kutseõppeasutuste võrgu korraldamine lähtuvalt regionaalsest spetsialiseerumisest : 

lõppraport 2005. Koost. Tiina Annus jt. Tallinn : Poliitikauuringute Keskus PRAXIS. 

Kättesaadav: 

http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=3895 (27.05.2010) 

 

Leimann, J., P.-H. Skärvad, J. Teder 2003. Strateegiline juhtimine. Tallinn: Külim 

 

Lissaboni strateegia = Lisbon Strategy. Available: 

http://europa.eu/scadplus/glossary/lisbon_strategy_en.htm (27.05.2010)  

 

Maastrichti kommünikee = Maastricht Communiqué on the Future Priorities of Enhanced 

European Cooperation in Vocational Education and Training (VET). Available: 

http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/041214_Maastricht_com_en.pdf 

(27.05.2010) 

 

Marshall, Tom 1991. Understanding Leadership. Sovereign World 

 

Põlvamaa arengu põhisuunad 1999. Kättesaadav: 

http://www.polvamaa.ee/index.php?page=217 (28.05.2010) 

 

Riigi eelarvestrateegia 2006–2009. Kättesaadav: 

http://www.fin.ee/index.php?id=100927 (27.05.2010). 

 



Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustik 58

 

Riigi eelarvestrateegia 2007–2010, osa: Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 

2007–2013. Kättesaadav: 

http://www.fin.ee/index.php?id=100927 (27.05.2010).  

 

Riigi kutseõppeasutuste võrgu ümberkorralduse kava aastateks 2005–2008. Kättesaadav: 

http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=3813 (27.05.2010). 

 

Roots, Harry 2002. Organisatsioonikultuuri tüübid. Tallinn: Sisekaitseakadeemia 

 

Scholtes, R. P. 2001. Juhi käsiraamat. Kuidas motiveerida meeskonda ja jõuda parema 

tulemuseni. Tallinn: TEA  

 

Sellin, B. 2002. Scenarios and strategies for vocational education and lifelong learning in 

Europe. Summary of findings and conclusions of the joint. Cedefop/ETF project (1998–2002). 

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 

 

Steiger, R. 1997. Inimkeskne juhtimine. Tartu: Greif 

 

Teadmistepõhine Eesti. Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia 2002–2006. Kättesaadav: 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=73322 (07.06.2010) 

 

Teddlie, C. & Reynolds, D. (Eds.) 2000. The International Handbook of School Effectiveness 

Research. London: Falmer Press 

 

Tegevuskava kutseharidussüsteemi arendamiseks Eestis aastatel 2001–2004. 

Haridusministeerium, Kutsehariduse- ja Tööhõive seirekeskus. Kättesaadav:  

http://www.lepe.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=604/Tegevuskava+kutsehariduss%F

Csteemi+arendamiseks+Eestis+aastatel+2001-2004.pdf  (26.05.2010) 

 

Townsend, P.L., Gebhardt, J.E. 1992. Quality in Action – 93 Lessons in Leadership, 

Participation and Measurement. New York: J Wiley Press 

 

Täiskasvanute koolituse seadus. Kättesaadav: http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=754276 

 



Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustik 59

(06.06.2010) 

 

Türk, Kulno 2001. Personali juhtimine. Tartu: TÜ Kirjastus  

 

Vadi, Maaja 1996. Organisatsioonikäitumine. Tartu: TÜ kirjastus 

 - 1998. Juhid juhtimisest. Eesti kogemus. Tartu: TÜ kirjastus 

 

White, John 1996. Excellence in Leadership. IVP  

 

Winston, Stephanie 1997. Tipptasemel juht. Tallinn: TEA 

 

Üksvärav, Raoul 1992. Organisatsioon ja juhtimine. Tallinn: Valgus 

 

 

Käsikirjalised allikad 

 

Kasemets, K. Euroopa Liidu ajaloost, institutsioonidest ja poliitikatest. Loengumaterjalid. 

 

Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste võrgustiku arendamine. Ene-Mall Vernik-Tuubeli 

isiklik arhiiv 

 

Priimägi, S. Hariduskorraldus ja haridusjuhtimine. Loengukursuse konspekt. Käsikiri autori 

valduses 

 

Shaw, P. Koolijuhtimise ümbermõtestamine. Kooliarendus ja efektiivsus. Loengukonspektid. 

Käsikiri autori valduses 

 

Shaw, P., Harrison, B. Kooli ja õpilaste tulemuste jälgimine ja väärtustamine. 

Loengukonspektid. Käsikiri autori valduses 

 

Siimon, A. Ajajuhtimine. Loengukursuse konspekt. Käsikiri autori valduses 

 

Tammaru, T. Hariduse kvaliteet ja kvaliteedijuhtimine. Loengukursuse materjalid 

 

 



Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustik 

 

60

- Strateegiline juhtimine. Loengukursuse konspekt. Käsikiri autori valduses 

 

Vadi, M. Organisatsiooni käitumine. Loengukursuse konspekt. Käsikiri autori valduses 




























































































































































































































































































	linnus_tiitel
	linnus1
	Sissejuhatus 
	1. Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku tekkimise eeldused
	1.1. Riigi tasand
	1.2. Kohaliku omavalitsuse tasand 

	2. Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku kujunemine aastatel 2001–2004
	3. Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku arendustegevus aastatel 2005–2006
	3.1. Teekond koostööleppeni
	3.2. Teekond arengukavani

	4. Lõuna-Eesti kutseõppeasutuste koostöövõrgustiku toimimine
	1. Investeeringuteks valmistumine
	2. Valdkondlike arengukavade koostamine
	3. Koostöövõrgustiku alase kogemuse tutvustamine
	5. Täiskasvanukoolituse koordineerimine
	6. Koolivõrgu korrastamine
	7. Koostöövormide arendamine

	Kokkuvõte
	Kirjandus


