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STATISTIKA/TAUSTAINFO 

 

Ülevaade kutsehariduse- ja tööturualastest uuringutest Eestis 2010. aastal 

Koostaja: Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove (Kutsehariduse arendusüksus) 
 
Ülevaade on kättesaadav aadressilt: 
http://www.innove.ee/et/kutseharidus/uuringud/kutseharidus  

 

 

Eesti kutseharidussüsteemi ülevaade 2011 (Estonia. VET in Europe - Country 
Report 2011) 

Koostaja: Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove (Kutsehariduse arendusüksus) 
2011 
 
Ülevaade Eesti kutseharidussüsteemist. Raport koosneb järgmistest peatükkidest: 1.Üldine 
kontekst - raam teadmusühiskonna jaoks; 2) Kutsehariduse kaasajastamine  toetamaks 
elukestvat õpet, rahvusvahelistamine ja õpiränne; 3) Kutseharidus majanduskriisi ajal; 4) 
Seadusandlik ja institutsionaalne raamistik – ajalooline taust; 5) Esmane kutseõpe; 6) Jätku- 
ja täiskasvanute õpe kutsehariduses; 7) Kutseõpetajate koolitus; 8) Kutseõppe ja 
töömaailma vaheliste seoste tugevdamine; 9) Karjääriteenused elukestvas õppes ja 
jätkusuutlik tööhõive; 10) Finantseerimine – investeerimine inimressurssi; 11) Autorid, 
allikad, bibliograafia ja lühendid 
 
Kättesaadav inglise keeles aadressilt:  
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/2011_CR_EE.pdf 
 

 
 

Kutsehariduse valdkonna statistika põhinäitajad 2010/11. õppeaastal 

Koostaja: Haridus- ja Teadusministeerium (Mart Reinhold , Kristel Vaher) 
2011 
 
Analüüs annab ülevaate kutseõppeasutuste ja õpilaste arvust antud õppeaastal, vastuvõtust 
kutseharidusse, õpingute katkestamise ja lõpetamise näitajatest, kutseõppe lõpetajate 
rakendumisest tööturul, kutseeksamite sooritamisest, täiskasvanute koolitusest 

http://www.innove.ee/et/kutseharidus/uuringud/kutseharidus
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/2011_CR_EE.pdf
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kutseõppeasutustes ning andmeid õpetajate vanuse, haridustaseme ja kvalifikatsiooni 
kohta kutseõppeasutustes. 
 
Analüüs on kättesaadav aadressilt: 
http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=11164 

  

http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=11164
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PROJEKTID 

 

Õppijate väljalangevuse vähendamine kutseharidussüsteemist  

Rahastus: Euroopa Liidu Sotsiaalfond, meede “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse 
arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“ 
Osalejad: Tallinna Ehituskool, Rakvere Ametikool, Eesti Mereakadeemia Merekool, Olustvere 
Teenindus- ja Maamajanduskool ning Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool  
Kestus: 2011 - 2013  
 
Projekti eesmärk on vähendada väljalangevust kutsekoolides  
Selleks: 
1.  Aidatakse ja koolitatakse kooli personali märkama, ära tundma  ja mõistma õpilaste üldisi  
probleeme koolis;  
2.  Õpitakse ise ja koolitatakse kooli personali ennetama ja lahendama probleeme koolis;  
3.  Koolitatakse tugispetsialiste ühiselt tegutsema ja lahendama juhtumeid;  
4.  Tõstetakse kooli personali professionaalseid oskusi;  
5.  Õpetatakse kasutama aktiivõppemetoodikat ja teisi grupitöö tehnikaid;   
6.  Luuakse koolis tugisüsteem - õpilasabi ümarlaud  

 

 

Kutsekvalifikatsiooni võrreldavus ja läbipaistvus Soomes ja Eestis 
(Comparability and transparency of qualifications in Finland and Estonia/HETA-
ECVET) 

Projekt Interreg IVA 
Projekti number SFE21 
Partnerid Eestis: Kuressaare Ametikool, Tallinna Ehituskool, Tallinna Teeninduskool 
Kestus: 2009-2012 
 
Projekti eesmärk  
Projekti üldine eesmärk on Eesti ja Soome kutsekvalifikatsioonide võrdlemise, läbipaistvuse ja 
tunnustamise lihtsustamine ning elanike ja tööjõu vaba liikumise edendamine.  
HETA‐ECVET jätkab ja edendab esimese pilootprojekti HETA (INTERREG IIIA) tulemusi. 
Uues projektis jätkatakse haridusasutuste ja koolituste korraldajate omavahelist süstemaatilist 
koostööd, Soome ja Eesti kutsestandardite ja õppekavade võrdlemist EQF ja ECVETi põhimõtetel. 
Projekti töövaldkondadeks on: ehitusala, autoala, kaubandusala, toitlustamine, hotelli ja 
turismiala, puhastusteenindus, sotsiaal ja tervishoiuala.  
 
Partnerid: 
Omnia, The Joint Authority of Education in Espoo Region 
Tallinna Teeninduskool 
Intermunicipal Federation of Vocational Education in Western Uusimaa / Education Centre 
of Western Uusimaa 
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool  
Tallinna Ehituskool 
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Vantaa Vocational College Varia 
Kuressaare Ametikool 
 
Projekti koduleht: http://www.heta-ecvet.net/  
 

 

Loovust toetav õppimine ja võrgustamine toetamas innovatsiooni Euroopas 
(Creative Learning and Networking for European Innovation) 

Projekti number ETISes: TA/6409 

Programmi rahastus: Lifelong Learning program/Key Activity 1: Policy Cooperation and 

Innovation in Lifelong Learning  

Teostaja: Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Haridusuuringute Instituut 

Vastutav täitja: Krista Loogma 

Projekti kestus: 2008-2011 

 

Projekti eesmärgiks on uurida, millised tegurid ja tingimused kutseõppeasutustes ja 

töökohapõhises õppes toetavad loovust ja soodustavad õppijate innovatiivsust. Püütakse 

mõista loovust toetavaid tegureid ja testida neid erinevates hariduskontekstides. Projekti 

tulemusena esitatakse poliitika ettepanekud ja head praktikad toetamaks loovat õppimist ja 

innovatsiooni. Projekt keskendub kahele majandussektorile – tehnika ja loovvaldkondadele, 

võimaldades võrdlevat analüüsi nii partnerriikide kui sektorite lõikes. Projekti sihtrühmaks 

on 1) Euroopa Liidu, riigi ja kohaliku tasandi hariduspoliitikate kujundajad; b) 

haridusametnikud ja c) kutseõppeasutuste õpilased ja täiskasvanud õppurid. Projekti 

koordinaatoriks on University of Basque Country (Hispaania). Projektis osalevad lisaks 

Tallinna Ülikoolile veel partnerid Soomest, Itaaliast, Iirimaalt ja Suurbritanniast. 

 

Projekti tutvustus: https://www.etis.ee/portaal/projektiAndmed.aspx?VID=4ed4d1cb-e33a-

4ccd-a2e1-

b3adc8ef2467&LastNameFirstLetter=L&PersonVID=54668&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx

&FromUrl1=isikuProjektid.aspx  

 

 

ENVOLWE – Loodusel baseeruvad ettevõtjad ja kutsehariduse pakkujad 
õpivad ja töötavad käsikäes (Nature Based Entrepreneurs and Vocational 
Education Training Providers Learning and Working Together (ENVOLWE)) 

Vastutav täitja: Lea Sudakova 
Põhitäitjad: Tiiu Kull, Roger Gilchrist Evans 
Seotud teadusasutus: Eesti Maaülikool 
Projekti kestus: 2009-2011 

http://www.heta-ecvet.net/
https://www.etis.ee/portaal/projektiAndmed.aspx?VID=4ed4d1cb-e33a-4ccd-a2e1-b3adc8ef2467&LastNameFirstLetter=L&PersonVID=54668&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx&FromUrl1=isikuProjektid.aspx
https://www.etis.ee/portaal/projektiAndmed.aspx?VID=4ed4d1cb-e33a-4ccd-a2e1-b3adc8ef2467&LastNameFirstLetter=L&PersonVID=54668&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx&FromUrl1=isikuProjektid.aspx
https://www.etis.ee/portaal/projektiAndmed.aspx?VID=4ed4d1cb-e33a-4ccd-a2e1-b3adc8ef2467&LastNameFirstLetter=L&PersonVID=54668&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx&FromUrl1=isikuProjektid.aspx
https://www.etis.ee/portaal/projektiAndmed.aspx?VID=4ed4d1cb-e33a-4ccd-a2e1-b3adc8ef2467&LastNameFirstLetter=L&PersonVID=54668&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx&FromUrl1=isikuProjektid.aspx
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Envolwe on kaheaastane rahvusvaheline Euroopa Komisjoni Leonardo da Vinci programmi 
poolt kaasrahastatud projekt. Selle eesmärgiks on tõsta kutseõppe kvaliteeti ja 
atraktiivsust, tugevdades koostööd kutsehariduse asutuste ja mikroettevõtjate vahel, 
pakkudes selleks välja uusi, praktilisi meetodeid. 
 
Projekti tutvustus ja materjalid on kättesaadavad aadressilt:  
http://www.luontoyrittaja.net/428.html  
 

 

Töö leidmine läbi eduka ettevõttepraktika (WIN Wining a job through 
successful workplacement) 

Projekti rahastus: Leonardo da Vinci programm (SA Archimedes Hariduskoostöö Keskus) 
Partner Eestis: Rakvere Ametikool 
Projekti kestus: 2010 – 2012 
 
Eesmärk on leida ja rakendada uudsemaid ja paremaid võimalusi praktikandi poolt 
ettevõtetes omandatud oskuste märkamiseks, mõistmiseks ja hindamiseks. Koostöös 
kutseharidusega seotud institutsioonide ja praktilise väljaõppega tegelevate õpetajate, 
kursusejuhendajate ja ettevõtete praktikajuhendajatega parendada õpilase 
praktikaprotsessi jälgimist, kuhu kaasata süstemaatiliselt kõik praktilise väljaõppega seotud 
osapooled. 
 
Kavandatud tegevused 
Praktilise väljaõppeprotsessi hetkeanalüüs riigiti; osalevates organisatsioonides ja riikides 
kasutatavate praktikaoskuste hindamissüsteemide analüüs; rahvuslikud töötoad, 
tööandjate ja ettevõtete küsitlemine, rahvusvahelised seminarid osalevates partnerriikides. 
 
Projekti koordinaator: Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e 
Mobiliário (Portugal) 
Partnerid: Consconsorcio de la Madera de la Consejeria de Empleo da la Junta de Andalucia 
(CEMER) (Hispaania), Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu (Soome), 
Rakvere Ametikool (Eesti)  
 
Kättesaadav inglise keeles aadressilt: http://www.win.cemer.es/?page_id=44  
 

 

NCP-VET-CO projekt. Riiklike EQFi koordinatsioonikeskuste vaheline 
koostöövõrgustiku loomine Eesti, Läti, Soome, Tšehhi ja Rumeenia vahel 

Projekti juhtpartner Eestis: Kutsekvalifikatsiooni SA  
Kaasatud partnerriigid: Eesti, Soome, Läti, Tšehhi, Rumeenia 
Projekti kestus: 2009 - 2011 

http://www.luontoyrittaja.net/428.html
http://www.win.cemer.es/?page_id=44
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NCP-VET-CO projekti eesmärk on 
• luua toimiv koostöövõrgustik Eesti, Läti, Soome, Rumeenia ja Tšehhi riiklike EQFi 
koordinatsioonikeskuste vahel; 
• koostada partnerriikide kogemuse põhjal häid kogemusi sisaldav juhend kutsete ja 
kutsehariduse kvalifikatsioonide sidustamiseks Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga (EQF) 
 
Projekti koduleht: http://www.kutsekoda.ee/en/kutsekoda/projektid/ncpvetcoprojekt  
 

 

Kutse- ja erialase võõrkeeleõppe integratsioon tarbekunsti- ja oskuskäsitöö 
erialadel OsKa 

Projekti nr ÕA/11010  
Projekti rahastus: Leonardo da Vinci programm (SA Archimedes) 
Seotud teadusasutused: Tallinna Ülikool, Haapsalu Kolledž 
Projektijuht: Mari Kerde 
Projekti kestus: 2010-2011 
 
Projekti eesmärk on täiendada kutseõpetajate ja erialase võõrkeele õpetajate erialaseid ja 
keelelisi oskusi ja teadmisi ning soodustada kutseõpetuse ja erialase võõrkeele õpetuse 
integratsiooni kutseõppeasutustes läbi õpetajate omavahelise koostöö. Osalejad on 
tarbekunsti- ja oskuskäsitöö erialade õpetajad ning tarbekunsti- ja oskuskäsitöö erialase 
võõrkeele õpetajad kutseõppeasutustest üle Eesti. 
 
Projekti tutvustus: http://www.hk.tlu.ee/arendusprojektid-oska-leonardo-da-vinci/2127 
 

 

Põhjamaade/Balti riikide punase liha kutseõppe foorum - õpirände 

läbipaistvuse ja kvaliteedi tagamine. (Nordic/Baltic Red Meat VET Forum – 
Transparency and Quality Assurance of Mobility) 

 
Projekti rahastus: Leonardo da Vinci programm (SA Archimedes) 
Teostaja: Tartu Kutsehariduskeskus 
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Andrei Atškasov 
Kestus: 2011-2013 
 
Projekti eesmärk on luua tugev, paremini struktureeritud, tihedam ja läbipaistvam koostöö 
kutsehariduses – Baltimaade ja Skandinaavia lihatööstuses, luues sellega tugevam 
ühisplatvorm tulevastele õpilaste õpirännetele. 
 
Kättesaadav aadressilt:http://khk.ee/koostoo/projektid/teoksil/leonardo-da-vinci-koostoo  

http://www.kutsekoda.ee/en/kutsekoda/projektid/ncpvetcoprojekt
http://www.hk.tlu.ee/arendusprojektid-oska-leonardo-da-vinci/2127
http://khk.ee/koostoo/projektid/teoksil/leonardo-da-vinci-koostoo
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UURINGUD 

 

Üldharidus- ja kutsekoolide tulemuslikkuse ja seda mõjutavate tegurite 
analüüs  

Tellija:Haridus- ja Teadusministeerium 
Koostaja: Tartu Ülikool (Kulno Türk, Toomas Haldma, Hasso Kukemelk, Kristi Ploom, 
Reelika Irs, Lee Pukkonen) 
2011 
 
Uuringu eesmärgiks on Eesti gümnaasiumide, põhikoolide ja kutsekoolide tulemuslikkuse 
juhtimise probleemid ja seda mõjutavad tegurid koolide kvaliteedijuhtimise, õpetajate 
töösoorituse hindamise ja tulemustasustamise ning finantsjuhtimise alateemade raames. 
 
Lühikokkuvõte kättesaadav  aadressilt: 
http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=11338  
Aruanne: http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=11339  
Lisad: http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=11340  
 

 

Riiklike õppekavade rakendumine kutseõppeasutustes 

Tellija: Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus 
Teostaja: OÜ Klaris Uuringud (Auni Tamm) 
Tallinn 2011 
 
Kokku osales uuringus 38 õppekavaarenduse võtmeisikut 
36 kutseõppeasutusest, kes olid valmis jagama oma kogemusi ja seisukohti kooli 
õppekavade koostamise ja rakendamisega seotud tulemuste ja probleemide kohta. 
 
Kättesaadav aadressilt: 
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/uuring1.pdf  
Lühikokkuvõte: 

http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10409599/L%C3%BChikokkuv%C3%
B5te%20uuringust%20R%C3%95Kide%20rakendumine,%2009.11.2011.docx  
 

 

Kutseõppeasutuste personali koolitusvajadused HEV valdkonnas 

Tellija: Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus 
Teostaja: Linda Kõresaar 
2011 
 
Küsitlus viidi läbi programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ raames.  

http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=11338
http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=11339
http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=11340
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/uuring1.pdf
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10409599/L%C3%BChikokkuv%C3%B5te%20uuringust%20R%C3%95Kide%20rakendumine,%2009.11.2011.docx
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10409599/L%C3%BChikokkuv%C3%B5te%20uuringust%20R%C3%95Kide%20rakendumine,%2009.11.2011.docx


Ülevaade kutsehariduse- ja tööturualastest uuringutest Eestis 2011 2012 

 

12 
 

Küsitlusele vastas kokku 35 kutseõppeasutust (sh 27 munitsipaal-ja riiklikku 
kutseõppeasutust ning 8 erakooli). 
 
Kättesaadav aadressilt: 
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/kutse6ppeasutuste_personali_koolitusvajadused_hev_vald
konnas.pdf 
 

 

Uuring õpipoisiõppe pakkumise kohta Euroopa Liidu liikmesriikides 

Tellija: IKEI Euroopa Komisjon 
Teostaja: Poliitikauuringute Keskus Praxis (Mihkel Nestor, Laura Kirss) 
Kestus: 2011 
Märksõnad: 
õpipoisiõpe, töökohapõhine õpe, kutseharidus 
 
Käesoleva projekti raames osaleb Eesti üle-euroopalises uuringus, mille eesmärk on anda 
ülevaade õpipoisiõppest valitud liikmesriikides (Taani, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, 
Poola, Slovakkia, Hispaania, Holland ja Suurbritannia).  
Uuringus võetakse vaatluse alla õpipoisiõppe roll tööhõive suurendamisel ning tööturul 
rakendumise lihtsustamisel, keskendudes seejuures eelkõige viimase majanduskriisi mõjule.  
 
Kättesaadav aadressilt: http://www.praxis.ee/index.php?id=976  
 

 

Hooldus- ja toimetulekuõppe õpilaste kutseõppe võimalused Eestis 

(magistritöö) 

Autor: Vahur Põldsam  

Juhendaja: Jaan Kõrgesaar  

Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, eripedagoogika osakond 

Tartu 2011 

 

 

Kutsehariduse korraldamine Eesti vanglates (bakalaureusetöö) 

Autor: Anne Ainsalu  

Juhendaja: Hasso Kukemelk  

Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, kutseõpetaja õppekava 

Tartu 2011 

 

 

http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/kutse6ppeasutuste_personali_koolitusvajadused_hev_valdkonnas.pdf
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/kutse6ppeasutuste_personali_koolitusvajadused_hev_valdkonnas.pdf
http://www.praxis.ee/index.php?id=976
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Kutsehariduse kujutamine Eesti Päevaleht online´is aastatel 2005 ja 2010 
(bakalaureusetöö) 

Autor: Koorep, Sigrid 

Juhendaja: Ragne Kõuts  

Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut 

2011 

 

 

Juhi tegevused õpetaja toetamisel töös erivajadustega õppijatega 
kutseõppeasutuses (magistritöö) 

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Hariduse juhtimine 
Autor: Eve Värk 
Juhendaja: Sirje Rekkor 
2011 
 

 

E-kursus"Dokumendihaldus" õpetajata hinnangutes Pärnumaa 
kutsehariduskeskuse näitel (magistritöö) 

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kasvatusteadused 

Autor: Anu Laas 

Juhendaja: Sirje Klaos 

2011 

 

 

Rühmajuhendaja tähtsus ja roll kutseõppeasutuses Valgamaa 
Kutseõppeasutuse näitel (bakalaureusetöö) 

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutsepedagoogika 

Autor: Anti Leppik 

Juhendaja: Hans-Kaspar Kivilo 

2011 
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PUBLIKATSIOONID/TRÜKISED 
 

 

Kutseharidusest lapsevanemale 2011-1. 

Väljaandja: Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove 

2011 

 

Kutsehariduse uudiskiri koondab kutseharidust puudutavaid teateid ja vahendab 

informatsiooni erinevate kutseharidusmaastikul tegutsejate vahel. Lugeda saab põnevatest 

arengutest nii Eesti kutsehariduses kui ka mujal Euroopas. Käesoleva uudiskirja eesmärk on 

tutvustada kutsehariduses toimuvat lapsevanemale. 

 

Kättesaadav PDF-formaadis aadressilt: 

http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=32204/innove_uudiskiri_2011-1_3.pdf 

 

 

Kutseharidusest ettevõtjale 2011-2 

Väljaandja: Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove 

2011 

 

Kutsehariduse uudiskiri koondab kutseharidust puudutavaid teateid ja vahendab 

informatsiooni erinevate kutseharidusmaastikul tegutsejate vahel. Lugeda saab põnevatest 

arengutest nii Eesti kutsehariduses kui ka mujal Euroopas. Käesoleva uudiskirja eesmärk on 

tutvustada kutsehariduses toimuvat ettevõtjale. 

 

Kättesaadav PDF-formaadis aadressilt: 

http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=35772/innove_uudiskiri2_2011-2_10.pdf  

 

 

Abiks otsustajale - kutseõppevõimalused Eestis 2012/2013 

Väljaandja: Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove 

2011 

 

Teatmik "Abiks otsustajale - kutseõppevõimalused 2012/2013" annab ülevaate Eesti 

kutseõppeasutustes pakutavast, ära on toodud põhjalikud tabelid koolide ja erialade kaupa. 

Tutvustatakse kutseõppe kasuks otsustanud inimeste lugusid, räägitakse trendidest 

majanduses ja tööelus ning antakse praktilisi näpunäiteid 

http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=32204/innove_uudiskiri_2011-1_3.pdf
http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=35772/innove_uudiskiri2_2011-2_10.pdf


Ülevaade kutsehariduse- ja tööturualastest uuringutest Eestis 2011 2012 

 

15 
 

 

Kättesaadav PDF-formaadis aadressilt: 
http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=34645/abiks_otsustajale2011.pdf  

 

 

Eesti kutseõppeasutuste teenindusüksused: suurendades võimalusi 

integreeritud õppeks. (Service Units at Vocational Schools in Estonia: 

Enhancing Opportunities for Integrated Learning) 

Koostajad: Krista Loogma, Olesja Rotar (Tallinna Ülikool) 
2011 
 

Peatükk kogumikus „National Pathways and European Dimensions of Trainers’ Professional 
Development“ (Koolitajate professionaalse arengu rahvuslik rada ja Euroopa mõõde) lk. 127-
137  
Peatükis käsitletakse Eesti kutsehariduse õpetajate ja koolitajate professionaalset arengut. 
 
Tutvustus kättesaadav: 

https://www.etis.ee/portaal/tTpublikatsioonidVaata.aspx?VID=398936&LastNameFirstLetter=L&Pers

onVID=54668&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx&FromUrl1=isikuPublikatsioonid.aspx 

 
  

http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=34645/abiks_otsustajale2011.pdf
https://www.etis.ee/portaal/tTpublikatsioonidVaata.aspx?VID=398936&LastNameFirstLetter=L&PersonVID=54668&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx&FromUrl1=isikuPublikatsioonid.aspx
https://www.etis.ee/portaal/tTpublikatsioonidVaata.aspx?VID=398936&LastNameFirstLetter=L&PersonVID=54668&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx&FromUrl1=isikuPublikatsioonid.aspx
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ELUKESTVA ÕPPE UURINGUD 
 

STATISTIKA/TAUSTAINFO 

 

Täiskasvanuhariduse arengukava 2009-2013 

Eesti Vabariigi Valitsus 

2009 

 

2009 kinnitas EV valitsus Täiskasvanuhariduse arengukava aastateks 2009-2013, mis on järg 

Elukestva õppe strateegiale 2005-2008. 

 

Kättesaadav PDF-foormaadis aadresilt: 

http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=9426 

 

 

Täiskasvanuhariduse valdkonna statistika põhinäitajad 

Koostaja: Haridus- ja Teadusministeerium (Mart Reinhold) 

2011 

 

Dokumendis on koondatud Eesti täiskasvanuharidust iseloomustavad põhilised statistilised 

näitajad. Täiskasvanuhariduse statistilised andmed annavad ülevaate valdkonna 2010. aasta 

suundumustest nii elukestvas õppes tervikuna kui ka üld-, kutse- ja kõrghariduse tasemetel. 

Antud dokumendis on andemete peamisteks allikateks Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS), 

Eesti Statistikaameti poolt läbiviidav Eesti Tööjõu-uuring (ETU) ning Eurostati poolt 

koondatav rahvusvaheline statistika. 

 

Kättesaadav aadressilt: 
http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=11209  

 

 

EL haridusindikaatorid. Lissaboni sihttasemed 2010 ja 2020 aastaks ning Eesti 
ja EL keskmised näitajad. 

Koostanud: Haridus- ja Teadusministeerium 

2011 

 

http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=9426
http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=11209


Ülevaade kutsehariduse- ja tööturualastest uuringutest Eestis 2011 2012 

 

17 
 

Rahvusvahelistest strateegiatest ja suunistest on haridusvaldkonnas kõige olulisemad 

Lissaboni strateegiaga seonduvad, mille raames püstitas Euroopa Komisjon eesmärgid 

2010. ja 2020. aastaks. 

 

Kättesaadav aadressilt: http://www.hm.ee/index.php?0511902  

Pikemalt võib püstitatud indikaatoritest ja sihttasemetest lugeda Euroopa Komisjoni 

2010/2011.a. Raportist: Progress towards the common European objectives in education 

and training (2010/2011) - Indicators and benchmarks 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/indicators10_en.htm  

 

 

Education at a Glance 2011. OECD indicators 

Koostaja: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) 

2011 

 

OECD iga-aastase haridusindikaatorite ülevaate “Education at a Glance”, kus antakse 

ülevaade neist tendentsidest hariduses, mida liikmesriigid ühiselt oluliseks peavad. 

Väljaandes on esitatud valik haridussüsteeme kirjeldavaid näitajaid, mis võimaldavad 

riikidel end võrrelda ja analüüsida. 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi (Asso Ladva) kokkuvõte eesti keeles: 

http://www.hm.ee/index.php?0512625 

PDF formaat inglise keeles kättesaadavaadressilt: 

http://www.oecd.org/dataoecd/61/2/48631582.pdf 

 

 

Haridus  

Koostaja: Statistikaamet 
2011 
 
Peatükk raamaatus „Eesti statistika aastaraamat“ (lk 69-84) 
Käesolevas peatükis on esitatud haridusasutuste, õppijate, koolide vastuvõtu ja lõpetanute 

statistikat eri õppeastmetel peamiselt 2006.-2010. aasta kohta. 

Kättesaadav aadressilt: http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=25642  

  

http://www.hm.ee/index.php?0511902
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/indicators10_en.htm
http://www.hm.ee/index.php?0512625
http://www.oecd.org/dataoecd/61/2/48631582.pdf
http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=25642
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PROJEKTID 

 

Eesti hariduse viis väljakutset. Eesti haridusstrateegia 2012-2020 PROJEKT  

Koostajad: Eesti Koostöö Kogu, Eesti Haridusfoorumi, Haridus- ja Teadusministeerium 

2011 

 

Eesti Koostöö Kogu, Eesti Haridusfoorumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 9.9.2010 

sõlmitud kolmepoolse kokkuleppe alusel koostati Eesti haridusstrateegia kavand aastateks 

2012–2020. 

Ekspertrühmade väljatöötatud ja haridusavalikkusega läbi arutatud strateegia toob esile 

Eesti hariduse viis suurt väljakutset ning pakub nende lahendamiseks hulga meetmeid. 

 

Projekt on kättesaadav aadressilt: 

http://www.elu5x.ee/public/documents/materjalid/Haridusstrateegia_PROJEKT_8_lk.pdf 

Eesti haridusstrateegia taustamaterjal: 

http://www.elu5x.ee/public/documents/materjalid/Haridusstrateegia_TAUSTAMATERJAL_

duublid_36_lk.pdf  

Haridusstrateegia 2020 väljatöötamisest: 

http://www.elu5x.ee/public/documents/materjalid/Haridusstrateegia_2020_valjatootamises

t_290611.pdf 

 

 

Sild kutsehariduse ja kõrghariduse vahel (VÕTA - varasemate õpitulemuste 
arvestamine) (Bridge between vocational and higher education (Validation and 
recognition of learning outcomes from vocational education to higher 
education)) 

Projekti number ETIS-es: ÕA/7310 

Programmi rahastus: Leonardo da Vinci elukestva õppe programm 

Seotud teadusasutus: Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž 

Vastutav täitja: Aimar Lints 

Projekti kestus: 2010-2012 

 

Projekti eesmärgiks on toetada kutsehariduses olevate õppijate õpitulemuste arvestamist ja 

tunnustamist kõrghariduse kontekstis. Projekti käigus jagavad partnerid näiteid oma 

parimast praktikast õpitulemuste arvestamisel ning töötavad koostöö tulemusena välja 

ühised printsiibid õpitulemuste arvestamiseks kutseharidusest kõrgharidusse. Iga partner 

sõnastab projekti tulemustele tuginedes omapoolsed ettepanekud varasema õpikogemuse 

http://www.elu5x.ee/public/documents/materjalid/Haridusstrateegia_PROJEKT_8_lk.pdf
http://www.elu5x.ee/public/documents/materjalid/Haridusstrateegia_TAUSTAMATERJAL_duublid_36_lk.pdf
http://www.elu5x.ee/public/documents/materjalid/Haridusstrateegia_TAUSTAMATERJAL_duublid_36_lk.pdf
http://www.elu5x.ee/public/documents/materjalid/Haridusstrateegia_2020_valjatootamisest_290611.pdf
http://www.elu5x.ee/public/documents/materjalid/Haridusstrateegia_2020_valjatootamisest_290611.pdf
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arvestamisega (kutseharidusest kõrgharidusse) seotud osapooltele enda piirkonnas/riigis, 

mille eesmärgiks on parandada senist praktikat. Projekti tulemusi tutvustatakse nii riiklikul 

kui rahvusvahelisel tasemel. Projekti sihtgrupiks on eelkõige kutsehariduses õppijad, kuid 

kasusaajateks on nii kutseõppeasutused, kõrgkoolid kui ettevõtted, tööandjad ning tööturg. 

Projekti käigus toimub 7 lähetust erinevatesse partnerriikidesse. Partneriteks on kutseõppe 

ja kõrgharidusega või hariduskorraldusega seotud koolid/asutused Eestist, Saksamaalt, 

Leedust, Sloveeniast, Türgist, Soomest ja Lätist. 

 

Projekti tutvustus: 

http://www.hk.tlu.ee/vet-he-(leonardo-da-vinci)/2130  

Projekti koduleht: 

http://vethe.pbworks.com  

 

 

ENCEPA - Euroopa etenduskunstide täiendusõppe võrgustik (European 
Network for Continuing Education in Performing Arts) 

Projekti rahastus: Leonardo da Vinci programm (SA Archimedes) 
Partner Eestis: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakond 
Kontaktisikud: Jaanika Juhanson, Irene Hütsi, Anu Sööt  
Projekti kestus: 2010-2012 
 
Projektis osaleb üheksa etenduskunstide alast täienduskoolitust pakkuvat kõrgkooli 
seitsmest riigist. 
Projekti eesmärkideks on: 
- vahetada ideid ja kogemusi kõrgetasemelise täienduskoolituste süsteemi loomiseks ja 
arendamiseks;  
- luua ühiseid töötubasid ja kursusi;  
- leida uusi võimalusi rahvusvaheliseks koostööks; 
- luua rahvusvaheline võrgustik kõikide EU riikide etenduskunstide alast täienduskoolitust 
pakkuvate kõrgkoolidega;  
- valmistada ette ja viia läbi ühine täienduskoolitus/konverents etenduskunstide alastele 
professionaalidele juunis 2012 Oslos. 
 
Kättesaadav aadressilt: http://www.kultuur.edu.ee/867710 
 

 

Rahvusvaheline täiskasvanute pädevuse uuring (PIAAC – International 
Programme for Assessment of Adults` Competences)  

Projekti rahastus: Tarkade Otsuste Fond 

Vastutaja: Haridus- ja Teadusministeerium 

http://www.hk.tlu.ee/vet-he-(leonardo-da-vinci)/2130
http://vethe.pbworks.com/
http://www.kultuur.edu.ee/867710


Ülevaade kutsehariduse- ja tööturualastest uuringutest Eestis 2011 2012 

 

20 
 

PIAAC projekti Eesti koordinaator: Aune Valk 

Projekti kestus: 2008-2013 

 

OECD poolt koordineeritav ning 27 riigis läbiviidav ulatuslik küsitlus, mis mõõdab 16-65 

aastaste inimeste keelelisi, numbrilisi ja probleemilahendusoskusi. PIAAC uurib elanike 

arvutamisoskust, lugemisoskust ja probleemilahendusoskust tehnoloogilises keskkonnas. 

PIAACi eesmärkideks on mõõta kognitiivseid pädevusi, mis on usutavasti aluseks nii 

isiklikule kui ühiskondlikule edukusele ning hinnata nende pädevuste seost sotsiaalse ja 

majandusliku toimetulekuga nii indiviidi kui ühiskonna tasandil. 

 

Uuringu tutvustus: http://www.hm.ee/index.php?0511522  

Rohkem infot programmi PIAAC Eesti kohta: http://www.hm.ee/index.php?0511521  

Rohkem infot PIAAC-i kohta inglise keeles: 

http://www.oecd.org/edu/highereducationandadultlearning/moreaboutpiaacprogrammefortheinter

nationalassessmentofadultcompetencies.htm  

 

 

Haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm Eduko 

Projekti rahastus: Euroopa Liidu struktuurivahend  

Elluviija: SA Archimedes 

Kestus: 2008-2014 

 

Programmi Eduko üldeesmärk on tugevdada Eesti haridusteadust ning kindlustada 

haridusteadlaste ja õpetajakoolituse õppejõudude järelkasv, kujundades selle tulemusel 

paindliku ja sidusa õpetajahariduse süsteemi. 

Programmi tegevuste elluviimiseks kaasatakse partneritena hariduse valdkonnas riiklikku 

koolitustellimust täitvad Eesti kõrgkoolid. 

Eduko partnerid on: 

- Eesti Kunstiakadeemia (EKA) 

- Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) 

- Tallinna Pedagoogiline Seminar (TPS) 

- Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) 

- Tallinna Ülikool (TLÜ) 

- Tartu Ülikool (TÜ) 

 

Programmi Eduko sihtrühmaks on: 

- õpetajakoolituse õppejõud 

- üld- ja kutsehariduse pedagoogid 

- eriala- ja kutseliitude ning õppekavanõukogude liikmed 

http://www.hm.ee/index.php?0511522
http://www.hm.ee/index.php?0511521
http://www.oecd.org/edu/highereducationandadultlearning/moreaboutpiaacprogrammefortheinternationalassessmentofadultcompetencies.htm
http://www.oecd.org/edu/highereducationandadultlearning/moreaboutpiaacprogrammefortheinternationalassessmentofadultcompetencies.htm
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- haridusuuringute ja haridusvaldkonnaga seotud üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad 

ning tegevõpetajad 

 

Kättesaadav aadressilt: http://eduko.archimedes.ee/  

 

 

Tõhusamad karjääriteenused võrgustikutöö abil (Career guidance networking 
creates more power) 

Projekti rahastus: Leonardo da Vinci koostööprojekt (SA Archimedes)  
Partner Eestis: Pärnu Õppenõustamiskeskus 
Projekti kestus: 2010 - 2012 
 
Käesoleva projekti eesmärk on pakkuda õpilastele optimaalset karjääriinfo- ja 
karjäärinõustamisteenust, mis võimaldaks neil langetada teadlikumaid hariduslikke 
otsuseid ja valikuid; otsida karjääriteenuste pakkumise raames lahendusi probleemile, 
kuidas ennetada noorte koolidest välja langemist ning haridusest kõrvalejäämist. 
Osalejad: 
• Pärnu Õppenõustamiskeskus (Eesti) 
• Røyken videregående skole (Norra) 
• Stamford Endowed schools (UK) 
 
Kättesaadav aadressilt: 
http://www.onk.ee/uus/osaleme-eu-projektides/tohusamad-karjaeaeriteenused-

vorgustikutoeoe-abil 

 

 

Jätkusuutlikkuse edendamine täiskasvanute koolituses (Common References 
in Sustainable Training in Adult Learning) 

 
Projekti rahastus: Grundtvig programmi õpikoostöö projekt (SA Archimedes) 
Teostaja: Tartu Rahvaülikool  
Kestus: 2011 – 2013 
 
Täiskasvanute koolitusasutused, kes projektis osalevad, tajuvad oma rolli jätkusuutlikkuse 
idee levitamisel ühiskonnas. Me keskendume ökoloogilisele jätkusuutlikkusele, kuid 
käsitlemist leiavad ka sellega tihedalt seotud teised jätkusuutlikkuse aspektid. 
 
Rohkem infot projekti kohta: 
http://www.rahvaylikool.ee/node/244  
 

 

http://eduko.archimedes.ee/
http://www.onk.ee/uus/osaleme-eu-projektides/tohusamad-karjaeaeriteenused-vorgustikutoeoe-abil
http://www.onk.ee/uus/osaleme-eu-projektides/tohusamad-karjaeaeriteenused-vorgustikutoeoe-abil
http://www.rahvaylikool.ee/node/244
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Külvame õppimise seemneid. (Sowing the Learning Seeds (SLS)) 

Projekti rahastus: Euroopa Liidu Grundtvigi projekt (SA Archimedes) 

Koordineerib ETKA Andras  

Kestus: 2010-2012 

 

Projekti eesmärgiks on hästitoimivate koostöö- võrgustike ja kampaaniate (nt 

täiskasvanute õppija nädal) tulemusena õppijate arvu suurenemine. 

 

Kättesaadav eesti keeles aadressilt: 

http://www.andras.ee/client/default.asp?wa_id=1317&wa_id_key=  

Projekiti inglise keelne koduleht aadressil: http://pro.acs.si/sls/meetings/?id=83  

 

 

Õppiv inimene haridussüsteemis ja tööturul: ebavõrdsus kui välimiste ja 
sisemiste piiride kujunemise tegur ja tulemus 

Projekti nr ETISes: SF0130027s11 

Teostaja: Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 

Projekti kestus: 2011-2016 

 

Projekti eesmärk on uurida, kuidas õppijad piiritlevad, tekitavad ja ületavad sisemisi piire 

puutudes kokku teatud väliste piiridega haridussüsteemis ja tööturul ning kaardistada 

selliste piiride tekkepõhjused ja tagajärjed. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks esitame uue 

viisi individuaalse õpikogemuse sotsioloogiliseks mõtestamiseks kihistunud ühiskonnas, mis 

põhineb filosoofilisel lähenemisel õppimisele. Esitatud uus käsitlus võtab lisaks välistele 

piiridele arvesse ka nende õppijapoolse omaksvõtmise ja sisemiste piiride tekitamise 

protsessi. Luuakse uus metodoloogia, mida rakendatakse uurimaks piiride vastastikusel 

toimel mitmemõõtmeliseks kujunevat õppimist, et seeläbi mõista hariduse ja õppimise rolli 

sotsiaalses stratifikatsioonis. Kombineerides kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid 

uurimismeetodeid kasutatakse lisaks projekti raames kogutud andmestikule ka varasemaid 

andmebaase, mis võimaldavad teostada erinevate perioodide ja riikide võrdlust.  

 

Kättesaadav aadressilt: 

http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=3628&ArtID=9706&action=article  

  

http://www.andras.ee/client/default.asp?wa_id=1317&wa_id_key
http://pro.acs.si/sls/meetings/?id=83
http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=3628&ArtID=9706&action=article
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UURINGUD 

 

Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2010/2011. õppeaastal  

Koostaja: Haridus- ja Teadusministeerium, Välishindamisosakond 
2011 
 
Ülevaade koosneb järgnevatest osadest: 1) statistika; 2) järelevalve ja õpitulemused; 3) 
sisehindamine ja nõustamine; 4) projektid ja programmid; 5) uuringud. 
 
Kättesaadav aadressilt: http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=11395  

 

 

Ettevõtjaks pürgijate nõustamine Euroopas 

Koostaja: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 

2011 

 

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse poolt läbi viidud uuringu eesmärk on anda ülevaade 

sellest, kuidas nõustamine toetab ettevõtlusõpet ning soodustab karjäärijuhtimise oskuste 

arengut ettevõtjatel. 

Nimetatud uuringus käsitletakse järgmisi teemasid: 

• formaalne ja mitteformaalne nõustamine kutse- ja kõrghariduses; 

• noorte kaasamine ettevõtlusega seotud tegevustesse. 

 

Lühikokkuvõtte eesti keeles kättesaadav aadressilt: 

http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10404049/N%C3%B5ustamine.doc   

Kättesaadav inglise keeles : 

http://www.cedefop.europa.eu/download-manager.aspx?id=18286&lang=en&type=publication  

 

 

Euroopa elukestva õppe programmi lühiajalise õpirände mõju ja tulemuste 
hindamine 

Tellija: SA Archimedes Hariduskoostöö keskus 
Teostaja: InterAct Projektid & Koolitus OÜ 
2011 
 
Uuringu eesmärk oli välja selgitada, kuidas on osalemine rahvusvahelistel koolitustel 
mõjutanud osalejaid ja nende asutusi. Vaatluse alla võeti ajavahemikus 2007-2010 Euroopa 

http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=11395
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10404049/N%C3%B5ustamine.doc
http://www.cedefop.europa.eu/download-manager.aspx?id=18286&lang=en&type=publication
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elukestva õppe programmi viie valdkondliku programmi toetusel õpirändes osalenud 
haridustöötajad: 
 
• üldharidusprogramm Comenius - õpetajate ja üldharidustöötajate täienduskoolitus; 
• kõrgharidusprogramm Erasmus - õppejõudude ja ülikooli töötajate täienduskoolitus); 
• kutseharidusprogramm Leonardo da Vinci - lähetusprojektides osalevatele kutsehariduse 
spetsialistide täienduskoolitus; 
• täiskasvanuharidusprogramm Grundtvig - täiskasvanute koolitajate ja 
täiskasvanuhariduse valdkonna töötajate täienduskoolitus; 
• haridusjuhtide õppelähetused (hariduspoliitika alased õppelähetused koolijuhtidele, 
haridusametnikele ja sotsiaalsetele partneritele kõikidest hariduse valdkondadest). 
 
Uuring on kättesaadav PDF-formaadis: 
http://www.archimedes.ee/hkk/File/Programmide%20uuringud/Opirande%20hindamisarua
nne.pdf  
Lühikokkuvõtte leitav: 
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10407012/%C3%95pir%C3%A4nde
%20m%C3%B5ju%20uuring%202011%20l%C3%BChikokkuv%C3%B5te.pdf  
 

 

Keskhariduse lõpetajate valikute uuring 

Tellija: SA Archimedes 

Teostaja: Poliitikauuringute Keskus Praxis (Eve Mägi, Mihkel Nestor) 

Kestus: 2011 

Märksõnad: 

keskharidus, õpilaste valikud, õpingute jätkamine 

 

Peale keskhariduse lõpetamist seisab noorel ees oluline valik: kas jätkata õpinguid kõrg- või 

kutsehariduses, Eestis või välismaal, ehk suunduda hoopis tööturule? Keskharidusastme 

lõpetajate valikute uuringu eesmärgiks oli välja selgitada tegurid, mis mõjutavad noorte 

valikuid pärast keskhariduse omandamist. 

 

Kättesaadav aadressilt: 

http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Haridus/Valikud/HP_valikud_lopparuanne_

2012.pdf   

 

 

Karjääriteenuste süsteemi uuring 

Tellija: SA Innove 

Teostaja: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE 

http://www.archimedes.ee/hkk/File/Programmide%20uuringud/Opirande%20hindamisaruanne.pdf
http://www.archimedes.ee/hkk/File/Programmide%20uuringud/Opirande%20hindamisaruanne.pdf
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10407012/%C3%95pir%C3%A4nde%20m%C3%B5ju%20uuring%202011%20l%C3%BChikokkuv%C3%B5te.pdf
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10407012/%C3%95pir%C3%A4nde%20m%C3%B5ju%20uuring%202011%20l%C3%BChikokkuv%C3%B5te.pdf
http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Haridus/Valikud/HP_valikud_lopparuanne_2012.pdf
http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Haridus/Valikud/HP_valikud_lopparuanne_2012.pdf
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2011 

 

Karjääriteenuste süsteemi uuringu eesmärgiks oli mõõta elanikkonna teadlikkust 

karjääriteenustest ja karjääriplaneerimise oskusi, analüüsida karjääriteenuste 

kättesaadavust ja hinnata koostööd erinevate huvipoolte vahel karjääriteenuste osutamisel. 

Käesolev uuring on SA Innovele sisendiks valdkondliku kontseptsiooni arendamisel. 

Uuring hõlmas järgmisi sihtrühmi: 

• elanikkond (15 – 64 eluaastat, 500 vastanut); 

• üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpilased vanuses 15–26 eluaastat (1139 vastanut); 

• üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad (568 vastanut); 

• lapsevanemad, kellel oli üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiv 15–26 aastane laps 

(589 vastanut); 

• karjääriteenuste huvipooled (219 vastanut). 

 

Kättesaadav aadressilt: 

http://www.innove.ee/karjaariteenused/uuringud  

Uuringu lühikokkuvõte: 

http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=36528/KT_uuringu_lyhikokkuv6t

e_poliitikasoovitused.pdf  

Uuringu lõppraport PDF-formaadis kättesaadav aadressilt: 

http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=36529/Karjaariteenuste_sustee

mi_uuring_loppraport.pdf  

 

 

PISA - 2009 Eesti õppetunnid 

Haridus- ja Teadusministeerium 

2011 

 

PISA (Programme for International Student Assessment ) on OECD (Organisation for 

Economic Cooperation and Development) algatusel läbiviidav rahvusvaheline uuring, mille 

käigus hinnatakse 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi funktsionaalses lugemises, 

matemaatilises ja loodusteaduslikus kirjaoskuses (OECD, 2010c). PISA uuringut viiakse läbi 

iga kolme aasta järel, esmakordselt toimus uuring 2000. aastal. Igas uuringus hinnatakse 

kõiki kolme kirjaoskust, kuid üks neist on suurema mahuga, nii on 2000 ja 2009 

keskendutud funktsionaalse lugemisoskuse hindamisele, 2003. aastal matemaatilisele ja 

2006. aastal loodusteaduslikule kirjaoskusele. Eesti on osalenud uuringus 2006. ja 2009. 

aastal ning osaleb ka 2012. aastal. 

Ülevaade PISA 2009 uuringu tulemustest ja järeldustest. 2009. aastal oli tähelepanu all 

funktsionaalne lugemine. 

http://www.innove.ee/karjaariteenused/uuringud
http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=36528/KT_uuringu_lyhikokkuv6te_poliitikasoovitused.pdf
http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=36528/KT_uuringu_lyhikokkuv6te_poliitikasoovitused.pdf
http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=36529/Karjaariteenuste_susteemi_uuring_loppraport.pdf
http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=36529/Karjaariteenuste_susteemi_uuring_loppraport.pdf
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Kättesaadav PDF-formaadis aadressil: 

http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=11170 

 

 

Huumor kui vahend täiskasvanute koolitusel. (magistritöö) 

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Andragoogika 

Autor: Kristina Pohlak 

Juhendaja: Kristiina Krabi  

2011 

 

 

Täiskasvanute koolitaja arusaamad koolitaja tarkusest (magistritöö) 

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Andragoogika 

Autor: Viire Vilgo 

Juhendaja: Larissa Jõgi 

2011 

 

 

Muuseumikeskkonna mõju täiskasvanu kogemustele ja õppimisele 
(magistritöö) 

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Andragoogika 

Autor: Kaja Visnapuu 

Juhendaja: Kristiina Krabi  

2011 

 

 

Kvaliteedijuhtimise põhimõtete rakendamise võimalused 
täienduskoolitusasutuste kvaliteedi hindamisel sh sisehindamisel 
(magistritöö) 

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Hariduse juhtimine 

Autor:  

Juhendaja: Kaldas, Heli  

2011 

 

 

http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=11170
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Kunsti õpetamine nägemispuudega lastele ja täiskasvanutele (magistritöö) 

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, kunstiõpetaja 

Autor: Elvi Rannamäe 

Juhendaja: Helin Puksand 

2011 

 

 

Koolituse koordineerimine Eesti avalikus teenistuses (magistritöö) 

Tallinna Tehnikaülikool 
Autor: Merilin Metsma 
2011 
 
Käesolevas magistritöös analüüsitakse keskse koordineerija võimalusi koolitustegevuste 
ühtlustamiseks avalikus teenistuses. Töös otsitakse vastust järgnevale uurimisküsimusele: millised 
mehhanismid ja instrumendid on Rahandusministeeriumil koolituse koordineerimiseks ning kas 
need vastavad koolitusele seatud eesmärkidele? Dokumentide analüüsi ja kaheksa 
poolstruktureeritud intervjuu põhjal selgitati välja Eesti koolitussüsteemi probleemid ning antakse 
hinnang kasutatavatele koordineerimisinstrumentidele. 

 

 

Täiskasvanute tööalaste täiendkoolituste tulemuslikkuse analüüs Pärnu 
Saksa Tehnoloogiakoolis (magistritöö) 

Autor: Kadri Lääne  

Juhendaja: Raul Eamets  

Tartu Ülikool, majandusteaduskond, ettevõttemajanduse instituut 

Tartu 2011 
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PUBLIKATSIOONID/TRÜKISED 
 

Haridus ja teadus Eestis 2010-2011. 

Koostaja: Haridus- ja Teadusministeerium 
2011 
 
Inforaamat annab ülevaate Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevustest ja valdkondadest. Samuti 
leiab sealt olulist infot erinevate valdkondade seadusemuudatuste, ürituste, auhindade ja muu 
olulise kohta. 
 
Kättesaadav aadressilt: http://www.hm.ee/raamat2010-2011/avaleht.html 

Kättesaadav inglise keeles aadressilt: 
 http://www.hm.ee/raamat2010-2011/en/avaleht_eng.html 
 

 

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise käsiraamat  

Koostaja: Sihtasutus Archimedes Programmi Primus büroo (Siret Rutiku, Inga Vau, Raul 

Ranne) 
2011 
 
Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ehk VÕTA põhimõtete rakendusjuhend ehk 
VÕTA käsiraamat on abiks VÕTA juurutamisel ja parendamisel Eesti õppeasutustes lähtuvalt kokku 
lepitud VÕTA põhimõtetest ja headest tavadest. Käsiraamat on suunatud esmajoones VÕTA 
korralduse, kvaliteedi, arendamise jmt eest vastutavatele töötajatele, ent on kindlasti mõistetav ja 
kasulik ka teistele huvilistele, sh tööandjatele, kutset andvatele asutustele, hindajatele ning teistele, 
kes oma igapäevatöös VÕTAga kokku puutuvad. 
 
Kättesaadav aadressil: http://primus.archimedes.ee/sites/default/files/vota/vota_kasiraamat.pdf 

 

 

Koolitaja käsiraamat 

Koostaja: ETKA Andras 
2011  
 
Täiskasvanute koolitajate käsiraamatu koostamisel osalesid valdkonna tunnustatud tegijad, 
kes oma pikaajalisele praktikale ja kogemustele toetudes annavad ülevaate 
koolitusprotsessi eri etappidest. 
Käsiraamatus käsitletavad teemad on: 

1. koolituse ettevalmistus, 
2. koolituse läbiviimine, 
3. tagasivaade, 

http://www.hm.ee/raamat2010-2011/avaleht.html
http://www.hm.ee/raamat2010-2011/en/avaleht_eng.html
http://primus.archimedes.ee/sites/default/files/vota/vota_kasiraamat.pdf
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4. eneseaareng, 
5. koolitaja kogemus, 
6. kasulik kirjandus. 
 

Kättesaadav PDF-formaadis aadressil: http://www.andras.ee/ul/Koolitaja_kariraamat_2011.pdf  
 

 

Praktikalood II. Leonardoga Euroopasse ja tagasi. (Placement stories II. With 
Leonardo to Europe and back.) 

Väljaandja: Sihtasutus Archimedes 
2011 
 
Kogumiku teine väljaanne Leonardo da Vinci programmi toetusel välismaal praktikal käinud 
inimeste muljetest ja meenutustest. 

 

 

Lõpetan kooli ära 2011 

Väljaandja: SA Innove 
2011 
 
Trükis on mõeldud neile, kes kavatsevad õpingud katkestada või on soovivad haridusteed jätkata. 
Mida teha siis, kui pooleli on jäänud põhikool (vanus alla 17a ja üle 17a), gümnaasium, kutsekool või 
ülikool? Samuti saab trükisest lugeda võimaluste kohta tööturule suundumiseks ja vabatahtlikuna 
töötamiseks. Lisaks temaatilised internetileheküljed ja nimekiri koolidest, mis pakuvad kutseõpet 
põhihariduseta noorele.  
 
Kättesaadav eesti keeles: 
http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=35268/Lopetan_kooli_ara_EST_2011.pdf  
Kättesaadav vene keeles: 
http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=35261/Lopetan_kooli_ara_RUS_2011.pdf  

 

 

Grupinõustamine. Näidiskavad 2011 

Väljaandja: SA Innove 
2011 
 
Trükis pakub täiendust 2010. aastal valminud väljaandele „Grupinõustamine. Teooria ja praktika“. 
Raamatusse on koondatud kuus näidiskava põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse õpilaste 
grupinõustamiseks. Teemade valikul lähtuti sellest, millistes küsimustes koolinoored kõige 
sagedamini karjäärinõustaja abi vajavad.Iga näidiskava juurde kuulub slaidiprogramm, mis aitab 
teemat visuaalselt illustreerida. Praktilised ülesanded on koondatud töölehtedele, mida õpilased 
nõustamise käigus täidavad. Slaidid ja töölehed asuvad Rajaleidjas (http://vana.innove.ee/31661 ). 
Soovi korral saab sealt välja trükkida näidiskava juurde kuuluvad töölehed ja alla laadida 
slaidiprogrammi. 

http://www.andras.ee/ul/Koolitaja_kariraamat_2011.pdf
http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=35268/Lopetan_kooli_ara_EST_2011.pdf
http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=35261/Lopetan_kooli_ara_RUS_2011.pdf
http://vana.innove.ee/31661
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Kättesaadav eesti keeles: 
http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=31657/Grupin6ustamine_naidiskavad_2011.pdf  

 

 

Töövihik Abiks valikutel. Õppima? Tööle? Ettevõtjaks? 2011  

Väljaandja: SA Innove 
2011 
 
Vihik on jagatud kolmeks osaks: eneseanalüüs, valikud ja tööotsing. Esimeses osas leiad harjutused ja 
mõtlemisülesanded, mis aitavad hetkeolukorda analüüsida ning jõuda selgusele enda 
isiksuseomadustes, oskustes ja väärtustes. Seejärel saad vaadata, millised on sinu karjäärialased 
eelistused. Selgete eelistuste põhjal on lihtsam vastu võtta otsuseid edasiste sammude osas. Olgu 
selleks siis õppima asumine, uus töökoht või ettevõtlusega alustamine. Teine osa pühendubki 
valikute tegemisele. Kolmandas osas on tähelepanu all tööotsingu planeerimine, vajalike 
kandideerimisdokumentide koostamine ning töövestlustel osalemine.  
 
Kättesaadav eesti keeles: 
http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=36687/Abiks_valikutel_2011_est.pdf  
Kättesaadav vene keeles: 
http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=36688/Abiks_valikutel_2011_rus.pdf  
  

http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=31657/Grupin6ustamine_naidiskavad_2011.pdf
http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=36687/Abiks_valikutel_2011_est.pdf
http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=36688/Abiks_valikutel_2011_rus.pdf
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TÖÖTURUALASED UURINGUD 
 

 

STATISTIKA/TAUSTAINFO 

 

Tööjõu vajaduse prognoos aastani 2018 

Koostaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium  
2011 
 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) tööjõuvajaduse prognoos hindab 
võimalikke tööturu arenguid ja vajadust uute töötajate järele kvantitatiivsest aspektist – kui 
palju võiks olla vaja täiendavaid töötajaid eri tegevusaladel, ametiala gruppides ning 
haridustasemetel. Prognoos on suunatud eelkõige Haridus- ja Teadusministeeriumile, olles 
üheks abivahendiks riikliku koolitustellimuse koostamisel. Prognoos käsitleb kõiki 
majandustegevuse valdkondi, kuid samas ei minda tulenevalt prognoosi aluseks olevatest 
andmetest väga detailseks. Sügavama pildi saamiseks on vaja tugineda sektoriuuringutele. 
 
Prognoos on kättesaadav aadressilt: 
http://www.mkm.ee/public/TJ_prognoos_2018_luhikirjeldus.pdf  
2018. aastani koostatud tööjõuvajaduse prognoosi andmetabelid asuvad aadressil 
http://www.mkm.ee/public/Toojouvajaduse_prognoos_aastani_2018._Andmetabelid.xls  
 

 

Tööturg  

Peatükk raamatus „Eesti statistika aastaraamat“ (lk 161-178) 
Koostaja: Statistikaamet (Ülle Pettai) 

 
Statistiline ülevaade aastatel 2006-2010 Eesti tööturul toimunust. 
 
Kättesaadav aadresssil: http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=25642  
 

 

Tööturu ülevaated 

Koostaja: SA Kutsekoda  
 
Alates oktoobrist 2010 Kutsekoja kodulehel iga kuu avaldatud ülevaated tööturul toimuvast.  
 
Kättesaadavad aadressilt:  
http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/tooturuylevaated   

http://www.mkm.ee/public/TJ_prognoos_2018_luhikirjeldus.pdf
http://www.mkm.ee/public/Toojouvajaduse_prognoos_aastani_2018._Andmetabelid.xls
http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=25642
http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/tooturuylevaated
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PROJEKTID 

Euroopa töötingimuste, töösuhete ja struktuurimuutuste monitooruuringud 

Tellija: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond 
Teostajad: Poliitikauuringute Keskus PRAXIS 
Projekti kestus: 2010-2011 
 
Projekti eesmärgiks on anda Eesti tööturu alast infot Euroopa Liidu institutsioonile Dublinis 
- Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondile. Fondi eesmärk on aidata kaasa 
paremate elu- ja töötingimuste kavandamisele ja loomisele Euroopas. Fond varustab 
valitsusasutusi, tööandjaid, ametiühinguid ja Euroopa Komisjoni sõltumatute 
võrdlusuuringute andmete ja neil põhinevate teadmiste ja nõuannetega. 
 
Projekti tutvustus ja tulemused on kättesaadavad aadressil: 
http://www.praxis.ee/index.php?id=831  
 

 

Kogemuste vahetamine: Uued töötamise vormid 

Projekti rahastus: ÖSB Consulting GmbH 
Teostaja: Poliitikauuringute Keskus Praxis 
Kestus: 2011 
Märksõnad: 
paindlikud töövormid, sooline võrdõiguslikkus 
 
Projekti eesmärk oli vahetada rahvusvahelist kogemust paindlike töövormide osas. Projekti 
raames valmis Eesti kohta taustaraport, milles kirjeldatakse Eesti konteksti paindlike 
töövormide kasutamisel ning analüüsiti lühidalt Hollandi kogemuse rakendamise võimalusi 
Eestis. Projekt lõppes 24-25 oktoober seminariga Hollandis, kus analüüsiti Hollandi 
kogemust paindlike töövormide rakendamisel ning nende ülekantavust kohalikku konteksti. 
Seminaril osalesid erinevate riikide eksperdid. 
 
PUBLIKATSIOONID: 
Exchange of good practices on gender equality: comments Paper - Estonia   
http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/exchange_of_good_practice_nl/ee_comments_paper_nl_2011_en.pdf 
Exchange of good practices on gender equality: Discussion Paper - The Netherlands   
http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/exchange_of_good_practice_nl/nl_discussion_paper_nl_2011_en.pdf 
 
Teiste riikide kommentaarid: 
 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/tools/good-practices/review-
seminars/new_forms_of_work_en.htm 
 

 

http://www.praxis.ee/index.php?id=831
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/exchange_of_good_practice_nl/ee_comments_paper_nl_2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/exchange_of_good_practice_nl/ee_comments_paper_nl_2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/exchange_of_good_practice_nl/nl_discussion_paper_nl_2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/exchange_of_good_practice_nl/nl_discussion_paper_nl_2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/tools/good-practices/review-seminars/new_forms_of_work_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/tools/good-practices/review-seminars/new_forms_of_work_en.htm
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Hariduse roll noorte tööturule lülitumisel Eestis Euroopa Liidu riikide taustal 

Projekti nr ETISes: ETF7820 

Projekti rahastus: Eesti Teadusfond 

Teostaja: Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 

Periood: 2009-2011 

 

Projekti eesmärgiks on analüüsida hariduse rolli noorte tööturule lülitumisel ja välja tuua 

selle protsessi eripära Eestis võrreldes teiste Euroopa riikidega aastatel 1991-2007. Esimese 

sammuna kavatsetakse analüüsida haridustee kujundajaid, kuna haridus määrab paljuski 

tööturule siseneja edukuse. Teise etapina keskendutakse noorte tööturule lülitumise 

protsessile, analüüsides erinevate haridusgruppide edukust tööturul. Hüpoteeside 

formuleerimise aluseks on eeldus, et nii haridussüsteemi ülesehitus kui ka tööturu 

institutsioonid mõjutavad tööturule lülitumise protsessi. Projekti raames on kavas kasutada 

nii indiviiditaseme paneel- kui ka longituudseid andmeid (Eesti Tööjõu-uuringud 1995, 1997-

2005, Eesti Sotsiaaluuring jt). Selleks et saada Eestile võrdlusandmeid, soovitakse antud 

projekti raames osta Euroopa Statistikaametilt Euroopa Tööjõu-uuring 1991-2007. Projekti 

tulemusena on kavas avaldada vähemalt 10 artiklit eelretsenseeritavates ajakirjades ja 

rahvusvaheliste kirjastuste poolt publitseeritavates raamatutes.  

Antud projekt on osaks suuremast rahvusvahelisest võrdlevast Volkswageni sihtasutuse 

poolt finantseeritavast programmist "Haridussüsteemid ja tööturud Ida- ja Kesk-Euroopas". 

Programmi juhiks on professor I. Kogan Bambergi Ülikoolist Saksamaal. 

 

Projekti tutvustus:  

http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=3054&ArtID=508&action=article 

 

 

Host With the Most 

Projekt : LLP Gruntvig 
Projekti number: EAC-2011-0019-GRU06-LP-15 
Partner Eestis: Kuressaare Ametikool 
Kestus: 2011-2013 
 
Projekti eesmärk on aidata madala kvalifikatsiooniga töötajatel ja tööotsijatel ning 
väikeettevõtluses tegutsevatel inimestel arendada oma teadmisi ja saada uusi oskusi, et olla 
konkurentsivõimeline jätkusuutliku turismi ja niššitoodete valdkonnas. Tutvustatakse eri 
partnerriikide häid praktikaid/kogemusi (kohaliku toidu propageerimine; orgaanilise toidu 
tootmine; õiglane turismitööstus; puudega inimeste töötamisvõimalused turismisektoris, 
roheline mõtteviis jne). Tulemusena valmivad turismivaldkonna ettevõtjale vajalike 
kompetentside loend ja turismi valdkonna töötaja vajalike kompetentside loend ning 

http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=3054&ArtID=508&action=article
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koolitusprogramm nii ettevõtjale kui töötajale jätkusuutliku turismi valdkonnas ja heade 
praktikate kogumik. 
 
Projekti koduleht: 
http://hostwiththemostllp.wordpress.com/project/  

  

http://hostwiththemostllp.wordpress.com/project/
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UURINGUD 
 

Eesti Inimarengu Aruanne 2010/2011 

Koostaja: Eesti Koostöö Kogu 
2011 
 
Käesoleva inimarengu aruande eesmärgiks on anda otsustajatele ning avalikkusele  
ülevaatlikku ja võrdlevat informatsiooni Eesti iseseisvuse taastamise järgse kahekümne 
aasta arengu kohta. Aruandes esitatakse juhtivate teadlaste poolt läbiviidud analüüside 
tulemused, mis hõlmavad olulisi teemasid meie ühiskonnaelus nagu elukvaliteet, 
demokraatia areng, hariduselu, rahvatervis, majanduselu areng, keelepoliitika, 
rahvastikuprotsessid ning inimeste hinnangud oma riigi arengutele. 
 
Tutvustus kättesaadav aadressilt: 
http://www.kogu.ee/eesti-inimarenguaruanne/eesti-inimarengu-aruanne-20102011-3/  
 
Kättesaadav PDF-formaadis aadressilt: http://www.kogu.ee/public/eia2011/EIA_2011.pdf 

 

 

Eesti tööelu uuring 2009  

Koostaja: Sotsiaalministeerium 
2011 
 
Käesoleva tööelu-uuringu kogumiku eesmärgiks on ülevaatlikult analüüsida töökorralduse, 
tööalaste suhete, töötajate kaasamise, kollektiivsete töösuhete ning töötervishoiu ja 
tööohutuse olukorda ja suundumusi Eestis. Kogumiku sihtrühmaks on töösuhteid ja 
töötingimusi puudutava poliitika kujundajad, kellele ülevaatlik materjal annab otsuste 
tegemiseks vajalikku taustateavet. Samuti võimaldab kogumik Eesti uurijatel ning 
ekspertidel saada hea ülevaate tööelu-uuringu olulisematest teemadest, andes seeläbi aluse 
sügavamate analüüside kavandamiseks. 
 
Kättesaadav aadressil: 
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/V2ljaanded/Toimetised/2011/toimetised
_20113.pdf 
 

 

Tööjõu siseriikliku mobiilsuse uuring 

Tellija: Sotsiaalministeerium 
Teostaja: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE 
2011 

http://www.kogu.ee/eesti-inimarenguaruanne/eesti-inimarengu-aruanne-20102011-3/
http://www.kogu.ee/public/eia2011/EIA_2011.pdf
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/V2ljaanded/Toimetised/2011/toimetised_20113.pdf
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/V2ljaanded/Toimetised/2011/toimetised_20113.pdf
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Uuringu eesmärgiks on välja selgitada, kas inimesed oleksid valmis käima kodukohast 
kaugemal tööl, millistel põhjustel on siseriiklik mobiilsus piiratud ning mida oleks võimalik 
selle parandamiseks teha. Uuringu käigus tutvuti Euroopa Liidu riikide praktikaga 
pendelrände soodustamise osas, viidi läbi elanikkonna küsitlus valitud valdades ning 
intervjuud valitud valdade vanematega. 
 
Kättesaadav aadressil: 
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/ASO/Pendelr%C3%A4nde_l%C3%B5ppr
aport__11_11_2011.pdf  
Kokkuvõte peatükist 2.2. Tööturu ja ettevõtluse üldine olukord kättesaadav aadressilt: 
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10413994/Sotsiaalministeeriumi%20
t%C3%B6%C3%B6j%C3%B5u%20siseriikliku%20mobiilsuse%20uuringu%20kokkuv%C3%B
5te.pdf  
 

 

Energeetika tööjõu uuring 

Tellija: Eesti Elektritööstuse Liit 
Teostaja: Poliitikauuringute Keskus Praxis, Tartu Ülikool 
Kestus: 2010 - 2011 
Märksõnad: 
energeetika, tööjõu nõudlus, tööjõu pakkumine, tööjõu kvaliteet, koolitusvajadused 
 
Uuringu eesmärgiks on viia läbi tööjõu-uuring Eesti energeetikasektori ettevõtetes, mille 
tulemusena kaardistatakse energeetikasektori ettevõtetes töötavate inimeste jaotus 
ettevõtete lõikes, nende  hariduslik ja vanuseline struktuur, töötajate jaotus maakondade 
lõikes ning uuritakse ettevõtete hinnanguid tööjõu kvaliteedile ning selle võimalikele 
muutustele 10-aastases perspektiivis. Uuringu käigus koostatakse saadud andmete põhjal 
tööjõuvajaduse prognoos energiamajanduse pikaajalises arengukavas toodud sektorite 
lõikes haridustasemeti ning hinnatakse tööjõu kvaliteedi parendamise vajadusi. 
 
Lõppraport kättesaadav aadressil: 
http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Ettekanded/ENTU_loppraport_10_10_2011.pdf  
Kokkuvõte kättesaadav aadressil: 
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10419457/Energeetika%20t%C3%B6
%C3%B6j%C3%B5u%20uuringu%20tulemustest%20%C3%BClevaade.pdf  
Esitluse "Tööjõu kvaliteet ja selle arendamise võimalused energeetikasektoris" kättesaadav: 
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10419456/Kokkuv%C3%B5teT%C3
%B6%C3%B6j%C3%B5u%20kvaliteet%20ja%20selle%20arendamise%20v%C3%B5imaluse
d%20energeetikasektoris.pdf 
 

 
 
 

http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/ASO/Pendelr%C3%A4nde_l%C3%B5ppraport__11_11_2011.pdf
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/ASO/Pendelr%C3%A4nde_l%C3%B5ppraport__11_11_2011.pdf
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10413994/Sotsiaalministeeriumi%20t%C3%B6%C3%B6j%C3%B5u%20siseriikliku%20mobiilsuse%20uuringu%20kokkuv%C3%B5te.pdf
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10413994/Sotsiaalministeeriumi%20t%C3%B6%C3%B6j%C3%B5u%20siseriikliku%20mobiilsuse%20uuringu%20kokkuv%C3%B5te.pdf
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10413994/Sotsiaalministeeriumi%20t%C3%B6%C3%B6j%C3%B5u%20siseriikliku%20mobiilsuse%20uuringu%20kokkuv%C3%B5te.pdf
http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Ettekanded/ENTU_loppraport_10_10_2011.pdf
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10419457/Energeetika%20t%C3%B6%C3%B6j%C3%B5u%20uuringu%20tulemustest%20%C3%BClevaade.pdf
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10419457/Energeetika%20t%C3%B6%C3%B6j%C3%B5u%20uuringu%20tulemustest%20%C3%BClevaade.pdf
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10419456/Kokkuv%C3%B5teT%C3%B6%C3%B6j%C3%B5u%20kvaliteet%20ja%20selle%20arendamise%20v%C3%B5imalused%20energeetikasektoris.pdf
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10419456/Kokkuv%C3%B5teT%C3%B6%C3%B6j%C3%B5u%20kvaliteet%20ja%20selle%20arendamise%20v%C3%B5imalused%20energeetikasektoris.pdf
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10419456/Kokkuv%C3%B5teT%C3%B6%C3%B6j%C3%B5u%20kvaliteet%20ja%20selle%20arendamise%20v%C3%B5imalused%20energeetikasektoris.pdf
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10419456/Kokkuv%C3%B5teT%C3%B6%C3%B6j%C3%B5u%20kvaliteet%20ja%20selle%20arendamise%20v%C3%B5imalused%20energeetikasektoris.pdf
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Sotsiaalhoolekande töötajate täienduskoolituse vajaduse uuring 2011 

Tellija: Tallinna Pedagoogiline Seminar 
Teostaja: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE 
2011 
 
Uuringu eesmärgiks on välja selgitada sotsiaalhoolekande töötajate täienduskoolituse 
vajadus vastavalt kutsestandardite nõuetele ja prognoosida täiendkoolituste nõudlust 
aastani 2020. 
 
Kättesaadav aadressil: 
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10419666/Sotsiaalhoolekande%20t
2ienduskoolituse%20vajadus_l6ppraport.pdf  
Kokkuvõtte kättesaadav aadressil: 
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10419667/Sotsiaalhoolekande%20t
%C3%B6%C3%B6tajate%20t%C3%A4ienduskoolituse%20vajadus_kokkuv%C3%B5te.docx  
 

 

Logistika valdkonna võtmeametite ja kompetentside kaardistamine 

Tellija: Sihtasutus Kutsekoda 
Koostanud: Janne Järva (Eesti Konjunktuuriinstituut) 
2011 
Tallinn 
 
Uuringu eesmärk on kaardistada logistika valdkonna võtmeametid ja –kompetentsid, mis 
pakuvad tuge ülalmainitud arengustrateegia eesmärkide saavutamisele. Töö tulemusi on 
võimalik kasutada kutsestandardite  koostamise töörühmade  tegevuse lihtsustamiseks, 
kuna sisaldavad teavet nimetatud valdkonna olulisemate juhtide ja spetsialiste 
kompetentsidest ning tööülesannetest. Lisaks peegeldavad uuringutulemused sektori 
suundumusi, nt tulevikus olulisemaks muutuvaid kompetentse, mille alusel on logistika 
valdkonda kuuluvatel ettevõtetel võimalik hankida asjakohast informatsiooni, võrrelda 
vastavaid andmeid oma asutuse praktikaga ning vajadusel viia sisse tarvilikke muudatusi. 
 
Kättesaadav aadressil: 
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10404050/Logistika%20uuring,%20viimane.
docx  
 

 

Eesti masinatööstuse sektoruuring 

Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
Teostaja: Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE 
Kestus: 2010-2011 
 

http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10419666/Sotsiaalhoolekande%20t2ienduskoolituse%20vajadus_l6ppraport.pdf
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10419666/Sotsiaalhoolekande%20t2ienduskoolituse%20vajadus_l6ppraport.pdf
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10419667/Sotsiaalhoolekande%20t%C3%B6%C3%B6tajate%20t%C3%A4ienduskoolituse%20vajadus_kokkuv%C3%B5te.docx
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10419667/Sotsiaalhoolekande%20t%C3%B6%C3%B6tajate%20t%C3%A4ienduskoolituse%20vajadus_kokkuv%C3%B5te.docx
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10404050/Logistika%20uuring,%20viimane.docx
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10404050/Logistika%20uuring,%20viimane.docx
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 Uuringus antakse laiapõhjaline, aga samas sügavuti minev pilt sektori tänastest 
kitsaskohtadest ja tugevustest. Uuring hõlmab järgmisi teemasid: 

 ettevõtete strateegiline planeerimine ja juhtimine – eelkõige erinevate 
juhtimismudelite, tarkvararakenduste ja tööstusomandi kaitse vormide kasutamine; 

 tarnebaas – tarnebaasi juhtimine, kriteeriumid tarnijate valikul, probleemid tarnijate 
leidmisel; 

 tootmine – tootmisprotsessi korraldus, tootmise juhtimise mudelite kasutamine, 
positsioon väärtusahelas; 

 uuendustegevus – toote-, protsessi ja turundusinnovatsioonid, innovatsioonialane 
koostöö, innovatsiooni takistavad tegurid; 

 müük ja turundus – ettevõtete kliendibaas, klientide leidmise infoallikad, eksport, 
kontsernisisene müük; 

 tööjõud – tööjõu kvaliteet, tööjõuga seonduvad probleemid; 

 haridus – haridussüsteem ja sellega seotud kitsaskohad, ettevõttesisene ja -väline 
täiendkoolitus; 

 koostöö – erinevate koostööpartnerite olulisus, koostööd takistavad tegurid, 
koostöö teadusasutustega (takistavad tegurid); 

 majanduskriisi mõjud; 

 tulevikuvisioon – ettevõtte arenguperspektiiv, arengut takistavad tegurid. 
 
Lühikokkuvõte kättesaadav aadressil: 
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/masinatoostuse-sektoruuring-
lyhikokkuvote.pdf  
Täistekst kättesaadav aadressil: 
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/masinatoostuse-sektoruuring-
loppraport.pdf  
Slaidid kättesaadav aadressil: 
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/masinatoostuse-sektoriuuringu-
slaidid.pdf   
 

 

Eesti ja maailma turism 2010. Maailma ja Euroopa turism. 

Koostaja: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskus 
2011 
 
Ülevaade sisaldab Eesti ja maailma näitajad turismi valdkonnas 2010. aastal. 
 
Kättesaadav  aadressilt: http://static2.visitestonia.com/docs/67418_eestiturism2010.pdf  
 

 
 
 

http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/masinatoostuse-sektoruuring-lyhikokkuvote.pdf
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/masinatoostuse-sektoruuring-lyhikokkuvote.pdf
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/masinatoostuse-sektoruuring-loppraport.pdf
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/masinatoostuse-sektoruuring-loppraport.pdf
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/masinatoostuse-sektoriuuringu-slaidid.pdf
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/masinatoostuse-sektoriuuringu-slaidid.pdf
http://static2.visitestonia.com/docs/67418_eestiturism2010.pdf
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Balti riikide tööturud 2008.-2009. aasta majanduskriisi ajal: mõju erinevatele 
tööturugruppidele. (Labour markets in the Baltic States during the crisis 2008-
2009: the effect on different labour market groups) 

Koostaja: Tartu Ülikool, Majandusteaduskond (Jaan Masso, Kerly Krillo) 
2011 
 
Käesolev artikkel annab ülevaate kriisi mõjust Balti riikide tööturule erinevate tööturu segmentide 
lõikes. Analüüsis on tuginetud Eesti Tööjõuuuringu andmetele, intervjuudele ettevõtetega ja 
valdkonnaekspertidega. Lisaks kirjeldavale analüüsile on kasutatud regressioonianalüüsi 
analüüsimaks palkade dünaamikat ja inimeste liikumist tööturuseisundite vahel. 
 
Kättesaadav aadressilt: 
http://www.mtk.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=910814/Febawb79.pdf 

 

 

Tööturu liikuvus majanduslanguse ajal: Eesti juhtum. (Labour market mobility 
during a recession: the case of Estonia) 

Koostaja: Eesti Pank (Jaanika Meriküll)  
2011 
 
Käesolev artikkel analüüsib tööjõu mobiilsust ja tööturu olukorda majandustõusu ja -languse ajal 
Eestis aastatel 2001-2010. Töö on üles ehitatud järgnevalt: sissejuhatusele järgneb ülevaade 
teemaga seotud kirjandusest, seejärel tuuakse välja tööjõu mobiilsuse analüüs tööstusharude, 
tegevusalade ja geograafiliste regioonide kaupa ning seejärel tööturu olukorra analüüs ning viimane 
osa võtab teema kokku.  
 
Kättesaadav aadressilt: 
http://www.eestipank.info/pub/en/dokumendid/publikatsioonid/seeriad/uuringud/_2011/_1_2011/_w
p_111.pdf  

 

 

Paindlikkuse ja turvalisuse kontseptsioon Eesti töölepinguseaduse kontekstis. 
(The concept of fexicurity in Estonian labour law ) 

Koostaja: Tartu Ülikool (Merle Muda) 
2011 
 
Ülevaade paindlikkuse ja turvalisuse (flexicurity) kontseptsioonist Eesti töölepinguseaduse 
kontekstis. 

 
Tutvustus kättesaadav aadressilt: 
https://www.etis.ee/portal/portaal/tTpublikatsioonidVaata.aspx?VID=352094&LastNameFirstLetter=
M&PersonVID=1623&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx&FromUrl1=isikuPublikatsioonid.aspx  

 

 

http://www.mtk.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=910814/Febawb79.pdf
http://www.eestipank.info/pub/en/dokumendid/publikatsioonid/seeriad/uuringud/_2011/_1_2011/_wp_111.pdf
http://www.eestipank.info/pub/en/dokumendid/publikatsioonid/seeriad/uuringud/_2011/_1_2011/_wp_111.pdf
https://www.etis.ee/portal/portaal/tTpublikatsioonidVaata.aspx?VID=352094&LastNameFirstLetter=M&PersonVID=1623&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx&FromUrl1=isikuPublikatsioonid.aspx
https://www.etis.ee/portal/portaal/tTpublikatsioonidVaata.aspx?VID=352094&LastNameFirstLetter=M&PersonVID=1623&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx&FromUrl1=isikuPublikatsioonid.aspx
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Karjääriinfo allikas "Tööotsija abimees" täiskasvanud töötule või tööotsijale 
(lõputöö) 

Autor: Kespre-Betzer, Pirjo 

Juhendaja: Aivi Sepp 

Tartu Ülikool, Viljandi Kultuuriakadeemia, infohariduse osakond, info- ja dokumendihalduse 

eriala 

Viljandi 2011 

 

 

Tööandjate valmidus erivajadusega inimeste töölevõtmiseks ja erivajadusega 
inimeste tööhõivealased probleemid Järvamaal (bakalaureusetöö) 

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Eripedagoogika 
Autor: Mari Mets 
Juhendaja: Ene Varik 
2011 
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PUBLIKATSIOONID/TRÜKISED 
 

 

Noorteseire aastaraamat 2010: noored ja tööturg. 

Koostaja: SA Poliitikauuringute Keskus Praxis  
2011 
 
Noorteseire aastaraamatu fookuses on noorte toimetulek tööturul. Aastaraamat on jagatud kaheks. 
Esimesest osast leiab ülevaate 2009. ja 2010. aastal noorte eluolus toimunud arengutest, teine osa 
käsitleb süvitsi noorte tööturule sisenemist ja seal toimetulekut. 
 
Kättesaadav aadressil: 
http://www.noorteseire.ee/system/resources/BAhbBlsHOgZmIjwyMDExLzA0LzIwLzEyXzA4XzUyXz

EzOV9Ob29ydGVzZWlyZV9hYXN0YXJhYW1hdDIwMTAucGRm/12_08_52_139_Noorteseire_aastar

aamat2010.pdf 

 

 

Vanemaealised Eesti tööturul 

Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 4/2011  
 
Käesoleva teemalehe eesmärgiks on anda statistiline ülevaade vanemaealiste kui ühe 
tööturu riskirühma töötamisest ja mittetöötamisest aastatel 2000-2010, nende 
töölesaamist takistavatest teguritest ning vanemaealistele pakutavatest tööturupoliitika 
meetmetest. Võimaluse korral on lisatud andmed ka 2011. aasta I kvartali kohta. Taustaks 
on toodud ka võrdlus teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. 
 
Kättesaadav aadressilt: 
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/V2ljaanded/Toimetised/2011/toimetised
_20114.pdf 
 

 

Minu esimesed 2011 

Koostaja: Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus 
2011 
 
Trükisest saab noor teada erinevatest võimalustest ja ohtudest tööturule sisenemisel. Mis 
on palk/töötasu, milline on realistlik palk ühe või teise töö puhul, milliseid motivaatoreid on 
olemas lisaks palgale, millest koosneb palk ja kuidas seda arvutada, mida teada 
töölepingust ja seadusandlusest, mida panna tähele välismaale tööle minnes? Trükise lõpus 

http://www.noorteseire.ee/system/resources/BAhbBlsHOgZmIjwyMDExLzA0LzIwLzEyXzA4XzUyXzEzOV9Ob29ydGVzZWlyZV9hYXN0YXJhYW1hdDIwMTAucGRm/12_08_52_139_Noorteseire_aastaraamat2010.pdf
http://www.noorteseire.ee/system/resources/BAhbBlsHOgZmIjwyMDExLzA0LzIwLzEyXzA4XzUyXzEzOV9Ob29ydGVzZWlyZV9hYXN0YXJhYW1hdDIwMTAucGRm/12_08_52_139_Noorteseire_aastaraamat2010.pdf
http://www.noorteseire.ee/system/resources/BAhbBlsHOgZmIjwyMDExLzA0LzIwLzEyXzA4XzUyXzEzOV9Ob29ydGVzZWlyZV9hYXN0YXJhYW1hdDIwMTAucGRm/12_08_52_139_Noorteseire_aastaraamat2010.pdf
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/V2ljaanded/Toimetised/2011/toimetised_20114.pdf
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/V2ljaanded/Toimetised/2011/toimetised_20114.pdf
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asub kasulike veebilehtede loetelu ja tabel töötingimuste kohta erinevates riikides. 
 
Kättesaadav eesti keeles:  
http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=35259/Minu_esimesed_EST_2011.pdf  
Kättesaadav vene keeles: 

http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=35262/Minu_esimesed_RUS_2011.pdf  

http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=35259/Minu_esimesed_EST_2011.pdf
http://vana.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=35262/Minu_esimesed_RUS_2011.pdf

