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1. KUTSEHARIDUS 

 

 

1.1. STATISTIKA/TAUSTAINFO 

 
 

Ülevaade kutsehariduse- ja tööturualasest statistikast, projektidest ja 

uuringutest Eestis 2012. aastal. 
 

Koostaja: Sihtasutus Innove (Kutsehariduse kvaliteedi ja info keskus) 

 

Kättesaadav aadressilt:  

http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kutseharidusinfo/Uuringute%20%C3%BCleva

ated/KH%20uuringute%20%C3%BClevaated/%C3%9Clevaade%20kutsehariduse-

%20ja%20t%C3%B6%C3%B6turualasest%20statistikast,%20projektidest%20ja%20uuringut

est%20Eestis%202012.%20aastal.pdf  

 

 

Haridusstatistika visuaalne keskkond HaridusSILM 
 

Haridus- ja Teadusministeerium 

 

Ministeerium tegi graafilises keskkonnas kättesaadavaks üld-, alusharidust ja keelepoliitikat 

puudutavad andmed, mida on kokku enam kui 860 000 kirjet. Portaal annab vastuseid näiteks 

küsimustele, kui palju on mõnes koolis õpilasi, millist omavalitsusest või maakonnast 

põhikooli järel enim ära minnakse. Saab uurida, milliste piirkondade noored kuhu edasi 

õppima suunduvad. Lapsevanemad saavad uurida kodukoha koolide tausta ning võrrelda neid 

erinevate näitajate alusel. Keskkonnast leiab ka õpetajate palgastatistika, kõrghariduse, 

kutsehariduse, teaduse jt näitajad. Eesmärk on anda kõigile inimestele kasutajasõbralik 

juurdepääs haridusandmetele ning võimalus soovi korral ise koostada statistilisi aruandeid. 

HaridusSILM on kindlasti kasulik igale kodanikule, keda huvitab näiteks see, kui palju ühes 

või teises maakonnas asus põhikoolilõpetajaid mõnes muus maakonnas gümnaasiumiharidust 

omandama või kui palju on ühes või teises vallas esimese klassi lapsi jne. 

 

Kättesaadav aadressilt: http://www.haridussilm.ee/  
 

Haridus. 
 

Peatükk raamatus „Eesti statistika aastaraamat 2013“ (lk 65-78) 

Koostaja: Statistikaamet (Kaia Kabanen) 

 

Peatükis on esitatud haridusasutuste, õppijate, koolidesse vastuvõetute ja lõpetanute statistikat 

eri õppeastmetel peamiselt 2012/2013 õppeaasta kohta. 

 

Kättesaadav aadresssilt: http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=34208   

 

 

Haridus. 

http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kutseharidusinfo/Uuringute%20%C3%BClevaated/KH%20uuringute%20%C3%BClevaated/%C3%9Clevaade%20kutsehariduse-%20ja%20t%C3%B6%C3%B6turualasest%20statistikast,%20projektidest%20ja%20uuringutest%20Eestis%202012.%20aastal.pdf
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kutseharidusinfo/Uuringute%20%C3%BClevaated/KH%20uuringute%20%C3%BClevaated/%C3%9Clevaade%20kutsehariduse-%20ja%20t%C3%B6%C3%B6turualasest%20statistikast,%20projektidest%20ja%20uuringutest%20Eestis%202012.%20aastal.pdf
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kutseharidusinfo/Uuringute%20%C3%BClevaated/KH%20uuringute%20%C3%BClevaated/%C3%9Clevaade%20kutsehariduse-%20ja%20t%C3%B6%C3%B6turualasest%20statistikast,%20projektidest%20ja%20uuringutest%20Eestis%202012.%20aastal.pdf
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kutseharidusinfo/Uuringute%20%C3%BClevaated/KH%20uuringute%20%C3%BClevaated/%C3%9Clevaade%20kutsehariduse-%20ja%20t%C3%B6%C3%B6turualasest%20statistikast,%20projektidest%20ja%20uuringutest%20Eestis%202012.%20aastal.pdf
http://www.haridussilm.ee/
http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=34208
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Peatükk raamatus „Eesti inimarengu aruanne 2012/2013. Eesti maailmas“ (lk 27-36) 

Koostaja: Eest Koostöö Kogu (Anu Toots, Triin Lauri) 

 

Aruanne analüüsib Eesti asukohta maailma ja Euroopa autoriteetsetes uuringutes ning heidab 

pilgu rahvusvaheliste võrdluste metoodikale ja köögipoolele. Lisaks tavapärasele ÜRO 

inimarengu indeksile vaatleb Eesti Inimarengu Aruanne (EIA) seekord ka näiteks 

Maailmapanga, OECD ja Maailma Majandusfoorumi koostatud uuringuid, lisaks on siin 

kasutatud rahvusvaheliste ekspertorganisatsioonide nagu Eurostat, Bertelsmann Stiftung, 

Freedom Forum, Transparency International, Global Economic and Peace Institute, 

Economist jt andmestikke. 

EIA 2012-2013 „Eesti maailmas“ on jagatud viide peatükki: inimareng (toimetaja Mati 

Heidmets), inimene ja ühiskond (Marju Lauristin), heaolu ja elukvaliteet (Anu Toots), 

majandus (Jüri Sepp), globaliseerumine ja poliitikamustrid (Erik Terk). 

Globaliseerumispeatükk sisaldab ka spetsiaalselt EIA tarvis tellitud ekspertuuringut, mis 

selgitab välja Eesti poliitikakujundajate, kultuuriavalikkuse, majandustegelaste ja eelmisel 

aastal doktorikraadi kaitsnute vaated Eesti positsioonile ja ülesannetele globaliseeruvas 

maailmas ning hindab ka Euroopa Liidu tulevikuväljavaateid. 

Seekordsel EIA-l on kokku 31 autorit Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Tallinna 

Tehnikaülikoolist, Praxisest ja mujalt. Peatoimetaja on Tallinna Ülikooli professor Mati 

Heidmets. 
 

Kättesaadav aadressil: http://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2013/05/EIA20122013.pdf 

 
 

Kutsehariduse valdkonna statistika põhinäitajad 2012/13. õppeaastal. 
 

Koostaja: Haridus- ja Teadusministeerium (Mart Reinhold , Kristel Vaher) 

 

Analüüs annab ülevaate kutseõppeasutuste ja õpilaste arvust antud õppeaastal, vastuvõtust 

kutseharidusse, õpingute katkestamise ja lõpetamise näitajatest, kutseõppe lõpetajate 

rakendumisest tööturul, kutseeksamite sooritamisest, täiskasvanute koolitusest 

kutseõppeasutustes ning andmeid õpetajate vanuse, haridustaseme ja kvalifikatsiooni kohta 

kutseõppeasutustes. 

 

Kättesaadav aadressilt: http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=12336   
 

 

Kutsehariduse statistilised andmed. 
 

Koostaja: Haridus- ja Teadusministeerium. 

 

Andmebaasist on leitavad kutseõpet pakkuvate koolide andmed, õppijate arv, nende 

vanuseline jaotus ning vastuvõtu, lõpetajate ja katkestajate statistilised andmed aastast 2001-

2013. 

 

Kättesaadav aadressilt: http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=12555   
 

http://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2013/05/EIA20122013.pdf
http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=12336
http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=12555
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Statistilised andmed pedagoogide kohta. 
 

Koostaja: Haridus- ja Teadusministeerium. 

 

Andmebaasist on leitavad kutseõppeasutuste õpetajate andmed soolise ja vanuselise jaotuse, 

haridustaseme ja ametikoha ametijärgu järgi aastast 2007-2013. 
 

Kättesaadav aadressilt: http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=12282  
  

http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=12282
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1.2. PROJEKTID 

 

 

ECVET Eesti projekt. 
 

Projekt viiakse ellu SA Archimedes, SA Innove ja Kutsekoja koostöös. 

 

Mais 2012 käivitus Euroopa Komisjoni 2-aastane tsentraliseeritud projekt Euroopa 

kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (European Credit (Transfer) System for 

Vocational Education and Training, edaspidi ECVET) tutvustamiseks ja kasutuselevõtuks 

Eestis. 

 

Projekti peamisteks eesmärkideks ongi tõsta laiema avalikkuse teadlikkust ECVET-i 

kasutamise põhimõtetest ja pakkuda otsestele sihtgruppidele (kutseõppeasutused jt. 

koolitusega tegelejad, kutsenõukogud, tööandjad) tuge ECVET-i kasutuselevõtuks. Siht on 

luua ECVET-i toimimise praktilised hoovad, kaasa arvatud Eesti jaoks kohaldatud 

metoodilised juhendmaterjalid ja asjatundlike ekspertide/konsultantide võrgustik, kes 

protsessi toetada ja suunata suudaks. 

 

Kättesaadav aadressilt: http://www.kutsekoda.ee/et/kutsekoda/projektid/ECVET_Eesti  

 

 

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  

 

Kättesaadav aadressilt: http://www.ehituskool.ee/document.php?id=1431 

 

 

 

 

http://www.archimedes.ee/
http://www.innove.ee/
http://www.kutsekoda.ee/
http://www.kutsekoda.ee/et/kutsekoda/projektid/ECVET_Eesti
http://www.ehituskool.ee/document.php?id=1431
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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 

 
 

Ettevõtlusteater. 
 

Rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu 

Projekti koordinaator on Rakvere Ametikool 

Projekti toimumise aeg: 1.09.2012 - 15.02.2013 

Kavandatud tegevused 

Projekti tulemusena valmib uudne ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodika (netis 

vabavarana kättesaadavate õpiobjektidena) 

Eesmärk 

Üldine eesmärk: õpilaste ja üliõpilaste teadlikkuse ja oskuste suurendamine ettevõtlusega 

seotud valdkondades, uuendusmeelse hoiaku kujundamine, koostöö soodustamine ja 

kogemuste vahetamine. 

Otsene eesmärk: innovatiivse e-vormis aktiivõppe metoodika loomise, testimise ja 

kasutuselevõtu kaudu õpilaste ja üliõpilaste ettevõtlikkuse ja ettevõtlusteadlikkuse 

arendamine. 

 

Kättesaadav aadressilt: http://www.rak.edu.ee/ettevotlusteater/  

 
 

Kutseõppe väljundite kvaliteedile orienteeritud hindamine tervishoiu 

sektoris. 
 

Rahastaja: Euroopa Komisjon 

Põhikoordinaator: Bremeni Ülikool, Saksamaa 

Teised partnerid: 

Soome: Institute For Educational Research 

Iirimaa: Dublin University 

Saksamaa: Oldenburg University 

Põhitäitja: Krista Loogma 

Kestus : oktoober 2011 - september 2013 

 

http://khk.ee/koostoo/projektid/teoksil/leonardo-da-vinci-koostoo
http://www.rak.edu.ee/ettevotlusteater/
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Projekti eesmärgiks on õpitulemuste analüüsimine ja võrdlemine erinevates õpivaldkondades, 

sealhulgas ainepunktide mahtu vastavalt ECVET poolt sätestatud põhimõtetele. 

Analüüsimudel on kavandatud välja töötada selliselt, et seda oleks võimalik rakendada 

erinevate riikide kutseharidussüsteemides.  

 

Kättesaadav aadressilt: 
http://www.tlu.ee/et/kasvatusteaduste-instituut/Keskused/Haridusuuringute-keskus/Projektid  

  

http://www.tlu.ee/et/kasvatusteaduste-instituut/Keskused/Haridusuuringute-keskus/Projektid
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1.3. UURINGUD 

 

 

Fundamentaalne haridusmuutus: kutseõpetajad kui kesksed toimijad 

kutseharidusreformides. 
 

Uurimusrühma kuuluvad: Krista Loogma, Meril ümarik, Sirje Rekkor, Anne Roosipõld 

Rahastaja: Eesti Teadusfond 

Kestus : jaanuar 2012 – detsember 2014 

 

Planeeritud uurimus keskendub radikaalse/ fundamentaalse haridusmuutuse protsessi 

kontseptualiseerimisele, võttes näiteks viimasel 15 aastal toimunud kutseharidusreformid. 

Uurimus viiakse läbi 6-7 kutseõppeasutuses. Kasutatakse erinevaid andmekogumismeetodeid, 

lisaks pooleldi struktureeritud õpetajate intervjuudele kasutatakse vaatlusmeetodit ja 

juhtumiga seotud kirjalike dokumentide analüüsi. 

Uurimuse eesmärgiks on kontseptualiseerida kutseõpetajate muutustega kohanemise 

strateegiad ning reformiprotsesside mõju muutustele õpetajate professionaalses rollis. Samuti 

peetakse reformiprotsesside seletamisel oluliseks erinevate kontekstitegurite (sh kooli, 

regiooni, sektori, EL poliitika kontekst ja instrumendid kujundamas kutseharidusreformide 

väljaarendamist, rakendamist ja omaksvõttu) omavahelisi seoseid.  

Reformiideede rakendumise juures on võtmetähendus ühelt poolt õpetajate tegutsemisel, mis 

lähtub nende arusaamast reformipriotsessidest ning teisalt konteksti mõjul. Selleks, et reform 

õnnestuks, peavad õpetajad selle enda jaoks arusaadavaks tegema ning looma jagatud 

tähendusi selle olemusest.Tähenduste loomine toimub nii individuaalsel kui kollektiivsel 

tasandil ning on tihedalt seotud identiteedi konstrueerimisega ning nägemusega endast ja oma 

professionaalsest rollist. Uurimismetodoloogia lähtub fenomenoloogilisest ja interpretatiivsest 

lähenemisest, mis võimaldab uurida õpetajate kogemusi seoses muutusprotsessidega.  

Uuringu kesksed tegevused : 

 laiendab haridusmuutuste kontseptsiooni, mida on seni rakendatud vaid 

üldharidusreformide analüüsi kontekstis;  

 loob uut teadmist muutuste omaksvõtu mehhanismidest ning muutuste omaksvõttu 

soodustavatest teguritest, mis on rakendatav uute reformide planeerimisel;  

 rõhuasetus õpetajate kogemustele reformidest ning oma professionaalsest rollist; 

 võimaldab hinnata reformide omaksvõttu ja mõju kontekstis, kus on üritatud üks-

üheselt Euroopa hariduspoliitika instrumente üle võtta. 

 

Kättesaadav aadressilt:  

https://www.etis.ee/portaal/projektiAndmed.aspx?VID=c0eb670a-ca3a-4b76-a14e-

38951be78bd4&PersonVID=54668&lang=&FromUrl0=isikuProjektid.aspx 

 

 

Elanikkonna teadlikkus kutseõppes toimuvast ja kutsehariduse maine 

aastal 2013 
 

Tellija: SA Innove 

Teostaja: OÜ Faktum & Ariko (Kärt Pärtel, Kalev Petti) 

Rahastus: Euroopa Sotsiaalfond 

 

https://www.etis.ee/portaal/projektiAndmed.aspx?VID=c0eb670a-ca3a-4b76-a14e-38951be78bd4&PersonVID=54668&lang=&FromUrl0=isikuProjektid.aspx
https://www.etis.ee/portaal/projektiAndmed.aspx?VID=c0eb670a-ca3a-4b76-a14e-38951be78bd4&PersonVID=54668&lang=&FromUrl0=isikuProjektid.aspx
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Küsitleti kolme sihtgruppi: elanikkonda vanuses 15 – 50 eluaastat, põhikooli lõpuklasside 

õpilasi ja abituriente. 

Uuringust selgus, et Eesti elanikkond peab tänapäevast kutseharidust arenevaks valdkonnaks 

ning arvatakse, et kutsekoolidest saadakse hea ja kvaliteetne haridus. Kutsehariduse juures 

ollakse enam rahul erialase hariduse tasemega (79%), kutseharidusega inimese 

perspektiividega tööturul (77%) ja erialavalikutega kutseõppeasutuses (72%). Kriitilisemad 

ollakse õppetoetuste maksmise ja  praktikavõimaluste hindamisel. 

 

Kättesaadav aadressilt: 
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Uuringud/Kutsehariduse_maineuuringu_aruann

e_2013.pdf  

 

 

Muutuva tööturu väljakutsed kutseharidusele. 
 

Tellija: Riigikantselei, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda 

Teostaja: Poliitikauuringute Keskus Praxis (Mihkel Nestor, Kirsti Nurmela, Laura Kirss, 

Katrin Pihor, Anne Jürgenson, Märt Masso) 

Rahastaja: Riigikantselei Tarkade Otsuste Fond 

Kestus: 2012 - 2013 

Märksõnad: kutseharidus, tööjõuvajadus 

 

Uuringu eesmärgiks on selgitada välja, kuidas hindavad Eesti erasektori tööandjad 

kutseharidusega töötajate kompetentside vastavust töökohtadel nõutavaga ning millised on 

nende ootused Eesti kutseharidussüsteemile. Eesmärgi täitmiseks korraldatakse 

kutseharidusega tööjõudu kasutavate ettevõtete seas fookusgrupiintervjuusid ja 

küsitlusuuring. Lisaks uuritakse uuringu raames teiste riikide kogemusi kutsehariduse sisu ja 

tööturu nõudmiste ühitamisel. Uuring lõppeb 2013. aasta juunis toimuva Mõttehommikuga, 

kus arutatakse võimaluste üla muuta kutseharidus tööturule vastavamaks.  

Uuringuidee autorid on Haridus- ja Teadusministeerium ning Kaubandus-Tööstuskoda ja seda 

rahastatakse Riigikantselei Tarkade Otsuste Fondi (TOF) vahenditest. 

 

Kättesaadav aadressilt: 

http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Haridus/kutseharidus_kokkuvote.pdf 

 

 

Uuring eestikeelse õppe rakendamisest kutsekeskharidustaseme vene 

õppekeelega rühmades. 
 

Tellija: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed 

Teostaja: Saar Poll OÜ 

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond  

 

Uuringu eesmärgiks oli uurida eestikeelse õppe rakendamist kutsekeskharidustaseme vene 

õppekeelega rühmades ning selgitada välja, millistes õppekavarühmades ja millistel eeldustel 

on eestikeelse õppe rakendamine lähiajal reaalne ning millised on erinevate sihtrühmade 

valmisolek ja hoiakud. Uuring viidi läbi programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ 

tegevuse „Kutseõppurite ja täiskasvanute gümnaasiumide õppurite täiendav keeleõpe“ 

http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Uuringud/Kutsehariduse_maineuuringu_aruanne_2013.pdf
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Uuringud/Kutsehariduse_maineuuringu_aruanne_2013.pdf
http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Haridus/kutseharidus_kokkuvote.pdf
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raames, mille üks eesmärke on kaardistada kutseõppeasutuste vajadused ja võimalused 

üleminekul eestikeelsele õppele. 

Uuringu käigus küsitleti kutsekeskharidust omandavaid vene õppekeelega rühmade õppureid 

11 erinevast kutseõppeasutusest (kokku 437 vastajat), nende õppuritega töötavaid õpetajaid 

(kokku 215 vastajat) ja kutseõppeasutuste juhtivtöötajaid (kokku 34 vastajat). Uuring viidi 

läbi Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ 

tegevuse „Kutseõppurite ja täiskasvanute 

gümnaasiumide õppurite täiendav keeleõpe“ raames. 

 

Kättesaadav aadressilt: 

http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/img/File/raamatukogu_u

uringud/Kutsekeskhariduse_uuringu_ARUANNE_ja_lisad1-3.pdf  

 

 

Kutseharidus ja muutuv tööturg. Tööandjate uuringu lõpparuanne. 
 

Tellija: Riigikantselei, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda 

Teostaja: Poliitikauuringute Keskus Praxis (Mihkel Nestor, Kirsti Nurmela) 

 

Käesoleva uuringu eesmärk on selgitada välja, kuidas hindavad Eesti erasektori tööandjad 

nüüdisaegse kutseharidusliku väljaõppe saanud töötajate kompetentside vastavust töökohtadel 

nõutavale, ning millised on nende tööandjate ootused Eesti kutseharidussüsteemi suhtes. Selle 

eesmärgi täitmiseks võetakse uuringus vaatluse alla varasemate kutseharidust puudutavate 

uuringute tulemused ning teiste riikide kogemused kutsehariduse võimaluste ja tööturu 

vajaduste ühitamisel. Kõige tähtsama osa uuringust moodustavad kutseharidusega töötajaid 

kasutavate ettevõtete seas tehtud küsitlus ja fookusrühmaintervjuud, mis annavad põhjaliku 

ülevaate sellest, milliseks peavad Eesti ettevõtted kutseharidusega töötajate pädevust ja 

koostööd kutseõppeasutustega. 

 

Kättesaadav aadressilt: 

http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Publikatsioonid/Kutseharidus_ja_muutuv_toeoeturg._T

oeoeandjate_uuringu_lopparuanne.pdf 

Lühikokkuvõte: http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10482842  

 

 

Õpingute katkestamise põhjused kutseõppes  
 

Tellija: Haridus- ja Teadusministeerium  

Teostaja: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE ja CPD OÜ 

(Kerly Espenberg, Mai Belmann, Maris Rahnu, Eve Reincke, Elvo Themas) 

Rahastus: Euroopa Sotsiaalfond 

 

Kutseõppes õpingute katkestamise põhjuste uuringu eesmärgiks oli välja selgitada peamised 

kutseõppe katkestamise põhjused, kaardistada katkestamiseni viivad riskifaktorid ja 

kutseõppeasutustes rakendatavad sekkumismeetmed ning hinnata nende meetmete 

asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust ja mõjusust. Käesolev uuring on Haridus- ja 

Teadusministeeriumile sisendiks kutseharidussüsteemis vajalikke meetmete välja töötamiseks, 

mis toetaksid õpingute lõpetamiseni jõudmist. Uuringu tulemustele toetudes töötati välja 

http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/img/File/raamatukogu_uuringud/Kutsekeskhariduse_uuringu_ARUANNE_ja_lisad1-3.pdf
http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/img/File/raamatukogu_uuringud/Kutsekeskhariduse_uuringu_ARUANNE_ja_lisad1-3.pdf
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10482842
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soovitused nii kutseõppeasutustele kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumile. Ühe uuringu 

väljundina valmis näidisankeet kutseõppe katkestanule, mida koolid saavad edaspidi kasutada. 

 

Kättesaadav aadressilt: http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=12110  

 

 

Töökohapõhise õppe tegevusmudel 
 

Magistritöö 

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Andragoogika osakond 

Autor: Aive Antson 

Juhendaja: Sirje Rekkor  

 

Magistritöö raames töötati arendusuuringuna välja töökohapõhise õppe tegevusmudel, 

sõnastati erinevate osapoolte tegevused ja toodi välja arendusettepanekud laiaulatuslikumaks 

töökohapõhise õppe rakendumiseks. Tegevusmudel on toeks kutseõppeasutustele ja 

ettevõtetele selle õppevormi läbiviimisel; õpetajatele ja kooli- ning ettevõttepoolsetele 

juhendajatele õppija toetamisel ja suunamisel ning õppijale õppimisel töökohapõhises 

õppevormis. 

 

Kättesaadav aadressilt: http://tallinn.ester.ee/record=b2986998~S1*est  

 

 

Põhikoolijärgsete esimese kursuse õppijate, sealhulgas hariduslike 

erivajadustega õpilaste õpihuvi ja õpiraskused kutsekoolis. 
 

Magistritöö 

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, eri- ja sotsiaalpedagoogika osakond 

Autor: Katri Kaselaan 

Juhendaja: Kadi Lukanenok 

 

Kättesaadav aadressilt: http://tallinn.ester.ee/record=b2970405~S1*est  

 

 

Kutseõppeasutuste õppekavajuhtide valmisolek Euroopa 

kvalifikatsiooniraamistikust lähtuva õppekava rakendamiseks: (juuksuri 

eriala näitel)  

 

Magistritöö 

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, hariduse juhtimine 

Autor: Kairi Jakobson 

Juhendaja: Laine Simson 

 

Kättesaadav aadressilt: http://tallinn.ester.ee/record=b2988936~S1*est  

 

 

 

http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=12110
http://tallinn.ester.ee/record=b2986998~S1*est
http://tallinn.ester.ee/record=b2970405~S1*est
http://tallinn.ester.ee/record=b2988936~S1*est
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Ettevõttepraktika hindamine kolme osapoole vaates koka eriala näitel. 
Magistritöö  

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, kutsepedagoogika osakond 

Autor: Aune Põldma 

Juhendajad: Krista Loogma, Sirje Rekkor 

 

Kättesaadav aadressilt: http://tallinn.ester.ee/record=b2989317~S1*est  

 

 

Lõpuklasside õpilaste informeeritus turismierialadest kutseõppes. 
 

Magistritöö 

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, kutsepedagoogika osakond 

Autor: Kristi Leinus 

Juhendaja: Sirje Rekkor 

 

Kättesaadav aadressilt: http://tallinn.ester.ee/record=b2989318~S1*est  

 

 

Külalisõppejõu pädevusmudel. 
 

Magistritöö 

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, kutsepedagoogika osakond 

Autor: Heli Kuuse 

Juhendaja: Heidi Paju  

 

Kättesaadav aadressilt: http://tallinn.ester.ee/record=b2989319~S1*est  

 

 

Kutsekeskharidusõpingute katkestamise põhjused katkestajate hinnangul. 
 

Magistritöö 

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, kutsepedagoogika osakond 

Autor: Anne-Ly Treial 

Juhendaja: Krista Loogma  

 

Kättesaadav aadressilt: http://tallinn.ester.ee/record=b2989325~S1*est  

 

 

Valikõpingute tähtsus ja vajadus koka erialaõpinguis. 
 

Magistritöö  

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, kutsepedagoogika osakond 

Autor: Iina Kalbri 

Juhendaja: H. Kikas Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, kutsepedagoogika osakond 

 

Kättesaadav aadressilt: http://tallinn.ester.ee/record=b2989327~S1*est  

 

http://tallinn.ester.ee/record=b2989317~S1*est
http://tallinn.ester.ee/record=b2989318~S1*est
http://tallinn.ester.ee/record=b2989319~S1*est
http://tallinn.ester.ee/record=b2989325~S1*est
http://tallinn.ester.ee/record=b2989327~S1*est
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Kutseõppe lõpetanud vaimupuudega noore rakendumine tööturul. 
 

Magistritöö 

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, kutsepedagoogika osakond 

Autor: Ulvi Vare 

Juhendaja: Krista Loogma  

 

Kättesaadav aadressilt: http://tallinn.ester.ee/record=b2989329~S1*est  

 

 

Tallinna Ülikooli kutseõpetajakoolituse vilistlased tööturul. 
 

Magistritöö 

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, kutsepedagoogika osakond 

Autor: Marika Kaselo  

Juhendaja: Meidi Sirk  

 

Kättesaadav aadressilt: http://tallinn.ester.ee/record=b2989331~S1*est  

 

 

Põhikoolist kutsekooli - perekond haridusvaliku mõjutajana. 

 
Magistritöö  

Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 

Autor: Kaia Kabanen  

Juhendaja: Jelena Helemäe  

 

Kättesaadav aadressilt: http://tallinn.ester.ee/record=b2995317~S1*est  

 

 

Tallinna riigikutseõppeasutuste mitte-eestikeelsete õpilaste valmidus lõimitud 

aine- ja keeleõppeks 
 

Magistritöö 

Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut 

Autor: Anna Müürisepp 

Juhendaja: Kristi Schulze 

 

Kättesaadav aadressilt: http://tallinn.ester.ee/record=b3039282~S1*est  

 

 

Mittetraditsioonilise õppija kutseõpingute valiku motiivid ja õpinguid 

mõjutavad tegurid. 
 

Magistritöö  

Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, haridusteaduste instituut, hariduskorralduse 

õppekava 

http://tallinn.ester.ee/record=b2989329~S1*est
http://tallinn.ester.ee/record=b2989331~S1*est
http://tallinn.ester.ee/record=b2995317~S1*est
http://tallinn.ester.ee/record=b3039282~S1*est
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Autor: Erle Tüür  

Juhendaja: Mari Karm  

 

Kättesaadav aadressilt: http://tartu.ester.ee/record=b2656625~S1*est  

 

 

Põhikoolis ja gümnaasiumis toimuv kutseõpe kui õppijate karjäärivaliku 

suunaja  
 

Magistritöö  

Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, haridusteaduste instituut, hariduskorralduse 

õppekava 

Autor: Ain Laane  

Juhendaja: Hasso Kukemelk  

 

Kättesaadav aadressilt: http://tartu.ester.ee/record=b2656529~S1*est  

 

 

Sisehindamise rakendumine kutseõppeasutustes 
 

Magistritöö  

Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, haridusteaduste instituut, hariduskorralduse 

õppekava 

Autor: Anu Kose  

Juhendajad: Jüri Ginter, Marge Kroonmäe  

 

Kättesaadav aadressilt: http://tartu.ester.ee/record=b2636741~S1*est  

 

 

Tööandjate hinnang kutsetunnistusele ning kutsetunnistusega kaasnevatele 

pädevustele tööturul Liivimaa Kutsekoolide teeninduse valdkonna näitel 
 

Magistritöö  

Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, haridusteaduste instituut, hariduskorralduse 

õppekava 

Autor: Liivi Lõhmussaar  

Juhendaja: Hasso Kukemelk  

 

Kättesaadav aadressilt: http://tartu.ester.ee/record=b2655983~S1*est  

 

 

Haridusliku erivajadusega kutsekooli lõpetanud tööturul Pärnumaa 

Kutsehariduskeskuse näitel  
 

Lõputöö  

Tartu Ülikool, Pärnu kolledž, sotsiaaltöö korralduse osakond 

Autor: Reena Ailt  

http://tartu.ester.ee/record=b2656625~S1*est
http://tartu.ester.ee/record=b2656529~S1*est
http://tartu.ester.ee/record=b2636741~S1*est
http://tartu.ester.ee/record=b2655983~S1*est
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Juhendaja: Tiiu Kamdron  

 

Kättesaadav aadressilt: http://tartu.ester.ee/record=b2672621~S1*est  

 

 

Koolivägivalla ennetamise ja leevendamise võimalused Pärnumaa 

Kutsehariduskeskuses  
 

Lõputöö  

Tartu Ülikool, Pärnu kolledž, sotsiaaltöö korralduse osakond 

Autor: Age Tihomirova  

Juhendaja: Marju Medar  

 

Kättesaadav aadressilt: http://tartu.ester.ee/record=b2660602~S1*est  

 

 

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse konkurentsieelis kohalikul koolitusturul 

(täiskasvanute koolituse osakonna näitel)  
 

Lõputöö  

Tartu Ülikool, Pärnu kolledž, ettevõtluse osakond  

Autor: Gerli Ollino  

Juhendaja: Mari Erm-Reining  

 

Kättesaadav aadressilt: http://tartu.ester.ee/record=b2658226~S1*est 

 

 

Keskkonna mõju põhikooli lõpetaja teadlikkusele kutsevaliku tegemisel 

Lääne-Virumaa näitel. 
 

Bakalaureusetöö 

Tallinna Ülikool, Rakvere Kolledž 

Autor: Gerli Einala  

Juhendaja: Amino Põldaru 

 

Kättesaadav aadressilt: http://tallinn.ester.ee/record=b3036017~S1*est  

 

 

Kutseõppeasutuse personali valmisolek erivajadustega õpilastega tööks 

Räpina Ainaduskooli näitel 
 

Bakalaureusetöö  

Tallinna Ülikool, Rakvere Kolledž 

Autor: Lidia Sarja  

Juhendaja: Diana Kuntor 

 

Kättesaadav aadressilt: http://tallinn.ester.ee/record=b3036232~S1*est  

http://tartu.ester.ee/record=b2672621~S1*est
http://tartu.ester.ee/record=b2660602~S1*est
http://tartu.ester.ee/record=b2658226~S1*est
http://tallinn.ester.ee/record=b3036017~S1*est
http://tallinn.ester.ee/record=b3036232~S1*est
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1.4.  PUBLIKATSIOONID/TRÜKISED 

 

 

Abiks otsustajale - kutseõppevõimalused 2014/2015 
 

Koostaja: SA Innove 

Rahastus: Euroopa Sotsiaalfond 

 

Teatmik annab ülevaate Eesti kutseõppeasutustes pakutavast, ära on toodud põhjalikud tabelid 

koolide ja erialade kaupa. Teatmikus tutvustatakse erinevate inimeste elukutsevalikuid, 

jagatakse praktilisi näpunäiteid oma elutee ja karjääri planeerimiseks. 

 

Kättesaadav aadressilt: 

http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Liina/kutseharidusebuklett_174x247_veebi.pdf  

 

 

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat. 
 

Väljaandja: SA Innove 

Koostajad: Andras Laugamets, Pille Tammpere, Raul Jalast, Riho Männik, Monika Grauberg, 

Arkadi Popov, Andrus Lehtmets, Margus Kamar, Riina Räni, Veronika Reinhard, Ülle 

Jõesaar, Marius Kupper, Ahti Varblane, Marko Ild, Katrin Koort, Raul Adlas 

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond 

 

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat on esimene eestikeelne õpik, kus ühtede kaante 

vahele on kogutud kõik olulisemad distsipliinid, mida kiirabitöötaja oma töös kasutab. Siia on 

kogutud ulatuslikum materjal, mis on kasutatav ka kiirabiõdede (ja miks mitte ka –arstide) 

baas - ja täiendkoolitusel. Iga peatükk kordab eelnevates peatükkides toodud olulisemat teavet 

ja järgib ühtset õppeskeemi: teematutvustus, algtõed, tekst koos selgitustega ning 

kordusküsimused. Rohked illustratsioonid igapäevasest tööst aitavad paremini mõista tekstis 

toodut. Õpiku lõpus on võtmesõnade register, koos vastava peatüki äranäitamisega, mis 

hõlbustab konkreetse teema otsingut. 

 

Kättesaadav aadressilt: 

http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Malle/Erakorralise_meditsiini_tehniku_kasiraa

mat.pdf  

 

http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Liina/kutseharidusebuklett_174x247_veebi.pdf
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Malle/Erakorralise_meditsiini_tehniku_kasiraamat.pdf
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Malle/Erakorralise_meditsiini_tehniku_kasiraamat.pdf
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2. ELUKESTEV ÕPE 
 

 

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

 

 

Täiskasvanuhariduse valdkonna statistika põhinäitajad 
 

Koostaja: Haridus- ja Teadusministeerium (Mart Reinhold) 

 

Käesolevas ülevaates on koondatud Eesti täiskasvanuharidust iseloomustavad põhilised 

statistilised näitajad. Täiskasvanuhariduse statistilised andmed annavad ülevaate valdkonna 

2012. aasta ja praeguseks olemas olevatest 2013 andmetest 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 aadresilt: www.hm.ee/index.php?popup=download&id=12336  

  

http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=9426
http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=12336
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2.2.  PROJEKTID 

 

 

Rahvusvaheline täiskasvanute pädevuse uuring. (PIAAC – International 

Programme for Assessment of Adults` Competences.)  
 

Projekti rahastus: Tarkade Otsuste Fond 

Vastutaja: Haridus- ja Teadusministeerium 

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/moreaboutpiaacprogrammeforthei

nternationalassessmentofadultcompetencies.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/  

 

 

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  

 

 

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  

 

 

InfoNet - European InfoNet Adult Education. 
 

Projekti rahastus: Elukesktva Õppe programm Grundtvig  

http://eduko.archimedes.ee/
http://www.rahvaylikool.ee/node/244
http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=3628&ArtID=9706&action=article
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Kestus: 2012-2015 

 

Euroopa InfoNet Adult on elukestva õppe programmi Grundtvig Euroopa koostöövõrgustik. 

Vastutav taotleja: Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung, 

Saksamaa 

Projektijuht: Akademie Klausenhof 

 

InfoNet Adult annab teavet arengute kohta täiskasvanuhariduses Euroopa riikides ja ELis. 

InfoNet: 

 siit leiab põhjaliku, täiskasvanuharidusega seotud pidevalt lisanduvate aruannetega 

andmebaasi (uudised, artiklid, intervjuud jms)  

 annab välja uudiskirja 

 InfoNetil on umbes 40 korrespondendist koosnev üleeuroopaline võrgustik 

(ajakirjanikud/eksperdid)  

 teeb koostööd oluliste organisatsioonide ja võrgustikega  

InfoNet’i materjal on eelkõige mõeldud meedia artiklitesse, aga ka infoallikaks Euroopa 

institutsioonidele ning teistele Euroopa täiskasvanuharidusest huvitatutele. Kõik tekstid on 

kättesaadavad inglise keeles ja koostatud kooskõlas vastavate kvaliteedistandarditega. 

InfoNet on tasuta, sealhulgas ka tekstide kasutamine meedias. 

 

Kättesaadav inglise keeles aadressilt: 

http://www.infonet-ae.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=0335&Itemid=118 

Tutvustav voldik on alla laetav aadressilt: 

http://www.infonet-ae.eu/images/documents/infonet-leaflet-en-online.pdf 

 

 

Vanusepõhine juhtimine ning elukestev nõustamine Eestis  
 

Teostajad: Poliitikauuringute Keskus Praxis (Liina Osila, Reelika Leetmaa) 

Kestus: 2012 - 2013 

Finantseerijad: Oxford Reseach AB 

Märksõnad: vanusepõhine juhtimine, karjäärinõustamine, elukestev nõustamine  

 

Projekti eesmärk on teha ülevaade vanusepõhise juhtimise ning elukestva karjäärinõustamise 

kohta Eestis ning asjakohane juhtumianalüüs ühes Eesti ettevõttes. Projekti esimene osa 

hõlmab ülevaadet sellest, mida peetakse vanusepõhiseks juhtimiseks Eestis, milline on Eesti 

karjäärinõustamise süsteem ning mis osa mängib nõustamine vanusepõhise juhtimise 

praktikates. Projekti teine faas hõlmab ühte hea praktika juhtumianalüüsi ettevõttes, kus 

lähtutakse vanusepõhise juhtimise printsiipidest. 

 

Kättesaadav aadressilt: http://www.praxis.ee/index.php?id=1099  

 

  

http://www.infonet-ae.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=0335&Itemid=118
http://www.infonet-ae.eu/images/documents/infonet-leaflet-en-online.pdf
http://www.praxis.ee/index.php?id=1099
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2.3.  UURINGUD 

 

Täiskasvanute oskused Eestis ja maailmas: PIAAC uuringu esmased 

tulemused 2013 
 

Teostajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Statistikaamet 

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond 

 

PIAAC (Programme for the International Asessment of Adult Competencies) on 

rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring, mille eesmärgiks on mõõta täiskasvanute (16–

65-aastaste inimeste) funktsionaalset lugemisoskust, matemaatilist kirjaoskust ja probleemi -

lahendusoskust tehnoloogiarikkas keskkonnas ning lisaks neile ka lugemise aluseks olevaid 

baasoskusi. Uuringu algatas Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon OECD, 

andmekogumine leidis aset ajavahemikus august 2011–aprill 2012. Eestis oli andmekogumise 

ajal kasutusel ka uuringu eestipärasem nimetus „TEAN ja OSKAN“.  

Uurimise all olid funktsionaalne lugemisoskus (literacy), matemaatiline kirjaoskus 

(numeracy), probleemilahendusoskus tehnoloogiarikkas keskkonnas (problem-solving in 

technology-rich environments) ning baasilised lugemisoskused (reading components). 

Uuringust lähemalt: http://www.hm.ee/index.php?0513442  

 

Lühikokkuvõte kättesaadav aadressilt: 

http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10497046  

Eestikeelne aruanne: 

http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10497045/T%C3%A4  

 

 

NEET – „Noored, kellega keegi ei arvesta ja kes kuskil ei käi“? 
NOORTESEIRE EESTIS, Poliitikaülevaade 5/2013 

 

Tellija: Eesti Noorsootöö Keskus 

Koostaja: SA Poliitikauuringute Keskus Praxis (Kairi Kasearu, Avo Trumm) 

Rahastus: Euroopa Sotsiaalfond 

 

Noorteseire poliitikaülevaade on ühe noortevaldkonna probleemteema põhjalikum ülevaade, 

mis ilmub noorteseire raames kaks kuni kolm korda aastas.  

Käesolev poliitikaülevaade keskendub Eestis elavate mittetöötavate ja mitteõppivate noorte 

(NEET-noorte) igapäevaelu ja sellega seotud probleemide analüüsile ja võimalike 

poliitikalahenduste leidmisele. Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 

(Eurofound) hiljutise uurimuse kohaselt ei tööta ega õpi ligi kuuendik 15–29-aastastest Eestis 

elavatest noortest (Eurofound 2012). Absoluutarvudes hinnatuna on Eestis selliseid noori 

enam kui 40000. 

 

Kättesaadav aadressilt: http://praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Too-

ja_Sotsiaalpoliitika/08_46_56_300_Poliitikaylevaade_5_veeb.pdf  

  

http://www.hm.ee/index.php?0513442
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10497046
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10497045/T%C3%A4
http://praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Too-ja_Sotsiaalpoliitika/08_46_56_300_Poliitikaylevaade_5_veeb.pdf
http://praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Too-ja_Sotsiaalpoliitika/08_46_56_300_Poliitikaylevaade_5_veeb.pdf
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2.4.  PUBLIKATSIOONID/TRÜKISED 

 

 

Noorteseire aastaraamat 2012: Noored ja sotsiaalne kaasatus 
 

Koostaja: SA Poliitikauuringute Keskus Praxis 

 

Tegemist on järjestikku neljanda noorteseire aastaraamatuga. Aastaraamatu keskseks teemaks 

on noorte sotsiaalse kaasatuse – kõigi noorte võimaluse teostada end ühiskonnas oma võimete 

ja soovide kohaselt. Sotsiaalne kaasamine tähendab nii võrdseid võimalusi õppimiseks, 

töötamiseks, vaba aja veetmiseks, vähemate võimalustega noorte ülesaamist päritolust ja 

sotsiaalsest ja majanduslikust keskkonnast tingitud piirangutest, õpingute lõppemisel sujuva 

ülemineku toetamist tööellu. See pakub noortele võimalusi heastada minevikuotsuseid ja 

pöörduda tagasi haridussüsteemi või tööellu. Sotsiaalne kaasamine tähendab võitlust tõrjutuse 

ja vaesusega. 

 

Kättesaadav aadressilt: 

http://www.noorteseire.ee/system/resources/BAhbBlsHOgZmIjAyMDEzLzA1LzE3LzEyXzI

4XzQ1XzUyNF9BYXN0YXJhYW1hdDIwMTIucGRm/12_28_45_524_Aastaraamat2012.pd

f  

 

 

Karjäärivihik Kes ma olen? Õppima. Tööle. Planeerin ja saavutan. 

Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel. 
 

Väljaandja: SA Innove 

Koostajad: Rajaleidja karjäärikeskuste karjäärispetsialistid (Sirli Kriisa, Marju Põld, Eha 

Raav, Kaisa Tamkivi) ning SA Innove (Kati Raudsaar, Mare Väli), tagasisidet andis Eesti 

Õpilasesinduste Liit.  

Rahastus: Euroopa Sotsiaalfond ja Elukestva õppe programm 

 

Töövihik aitab õpilastel valida elukutset ja teha õpinguplaane selle omandamiseks. Vihiku 

ülesehitus järgib tavapärast karjääriplaneerimise protsessi ning sisaldab praktilisi harjutusi, 

suunavaid küsimusi eneseanalüüsiks, õppimis- ja töötamisvõimalusteks, mõtteteri ja viiteid 

infoallikale. Vihik on koostatud nii, et noor saaks töötada sellega iseseisvalt ilma 

juhendamiseta. 

 

Tööd vihikuga alustatakse 9. klassis, kui õpilane seisab esimese suurema valiku ees. Kui 

õpilane on kõik harjutused teinud, siis ta saab selle põhjal kokku panna oma karjääriplaani 

järgmiseks perioodiks. Vihikut saab noor taas kasutada 12. klassis või kutsekooli viimasel 

kursusel, kui ta seisab taas valiku ees. Selleks on vihikus uued harjutused. 

 

Kättesaadav aadressilt: 

http://www.innove.ee/UserFiles/Karj%C3%A4%C3%A4riteenused/Karj%C3%A4%C3%A4r

iteenused/Tr%C3%BCkised/Sisufailid/Rajaleidja_karjaarivihik_2013.pdf 

 

 

http://www.noorteseire.ee/system/resources/BAhbBlsHOgZmIjAyMDEzLzA1LzE3LzEyXzI4XzQ1XzUyNF9BYXN0YXJhYW1hdDIwMTIucGRm/12_28_45_524_Aastaraamat2012.pdf
http://www.noorteseire.ee/system/resources/BAhbBlsHOgZmIjAyMDEzLzA1LzE3LzEyXzI4XzQ1XzUyNF9BYXN0YXJhYW1hdDIwMTIucGRm/12_28_45_524_Aastaraamat2012.pdf
http://www.noorteseire.ee/system/resources/BAhbBlsHOgZmIjAyMDEzLzA1LzE3LzEyXzI4XzQ1XzUyNF9BYXN0YXJhYW1hdDIwMTIucGRm/12_28_45_524_Aastaraamat2012.pdf
http://www.innove.ee/UserFiles/Karj%C3%A4%C3%A4riteenused/Karj%C3%A4%C3%A4riteenused/Tr%C3%BCkised/Sisufailid/Rajaleidja_karjaarivihik_2013.pdf
http://www.innove.ee/UserFiles/Karj%C3%A4%C3%A4riteenused/Karj%C3%A4%C3%A4riteenused/Tr%C3%BCkised/Sisufailid/Rajaleidja_karjaarivihik_2013.pdf
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Europass. Europassi Keskuse ajakiri nr 3 / Eesti Europassi Keskus  
 

Koostaja: Europassi Keskus, SA Kutsekoda 

 

Europassi Keskus Eestis annab välja temaatilist ajakirja soovist avardada Europassi olemust. 

Seekord on ajakiri võtnud fookuse tööandjatele ja tööotsijatele, et tutvustada just neile huvi 

pakkuvaid ja kasulikke teemasid. Tööandja saab ajakirjast teada, millist kasu ta võib saada 

kutsesüsteemist. Tööotsija leiab aga kasulikke nõuandeid personalijuhilt, kes tegeleb 

igapäevaselt töötajate värbamisega. Ajakirja väljaandja nendib, et ajakiri on kasulik lugemine 

ka noortele, kes alles mõtlevad, millist teed elus valida. Mitmest artiklist käib läbi mõte, et 

julge pealehakkamine on pool võitu. Näiteks võiksid noored ise aktiivselt endale 

praktikakohta otsida, miks mitte kasvõi helistades oma lemmikajakirja toimetusse nagu tegi 

seda noor moe ja disaini turunduse üliõpilane Keilit! 

 

Kättesaadav aadressilt: 

http://issuu.com/margitpaakspuu/docs/europass_2013  

 

 

  

http://issuu.com/margitpaakspuu/docs/europass_2013
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3. TÖÖTURG 

 

 

3.1.  STATISTIKA/TAUSTAINFO 

 

Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2019. 
 

Koostaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) tööjõuvajaduse prognoos hindab 

võimalikke tööturu arenguid ja vajadust töötajate järele arvuliselt – 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. Põhjalikuma 

ülevaate saamiseks on vaja tugineda sektoriuuringutele. Edaspidi võib detailsuse 

suurendamisele kaasa aidata 2011. aasta rahvaloenduse andmete kasutamine. 

 

Kättesaadav aadressidelt: 

http://www.mkm.ee/public/Toojouvajaduse_prognoos_aastani_2019_luhikirjeldus.pdf  

Andmetabelid: 

http://www.mkm.ee/public/Toojouvajaduse_prognoos_aastani_2019._Andmetabelid._Labour

_demand_forecast_2019.xls  

 

 

Tööturg. 

 

Peatükk raamatus „Eesti statistika aastaraamat 2013“ (lk 152-169) 

Koostaja: Statistikaamet (Yngve Rosenblad, Ülle Pettai)  

 

Statistiline ülevaade aastast 2013. 

 

Kättesaadav aadressil: http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=34208 

 

 

Tööturu ülevaated 
 

Koostaja: SA Kutsekoda 

 

Alates 2010 aasta oktoobrist on Kutsekoja kodulehel avaldatud ülevaated tööturul toimuvast. 

Kokku on koondatud majandusnäitajad, statistikaameti info, Eesti Töötukassa info, Äripäeva 

uudised. 

 

2013. aasta ülevaated leiate alljärgnevatelt linkidelt: 

November-detsember 2013 http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10380790/10500862  

September-oktoober 2013 http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10380790/10491256  

Juuli-august 2013 www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10380790/10484247  

Mai-juuni 2013 http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10380790/10480459  

http://www.mkm.ee/public/Toojouvajaduse_prognoos_aastani_2019_luhikirjeldus.pdf
http://www.mkm.ee/public/Toojouvajaduse_prognoos_aastani_2019._Andmetabelid._Labour_demand_forecast_2019.xls
http://www.mkm.ee/public/Toojouvajaduse_prognoos_aastani_2019._Andmetabelid._Labour_demand_forecast_2019.xls
http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=34208
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10380790/10500862
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10380790/10491256
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10380790/10484247
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10380790/10480459
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Märts-aprill 2013 http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10380790/10465374  

Jaanuar-veebruar 2013 http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10380790/10460390  

 

 

Tööturg. 

 

Peatükk raamatus „Eesti inimarengu aruanne 2012/2013. Eesti maailmas“ (lk 152-158) 

Koostaja: Eest Koostöö Kogu (Reelika Leetmaa, Andres Võrk) 
 

Aruanne analüüsib Eesti asukohta maailma ja Euroopa autoriteetsetes uuringutes ning heidab 

pilgu rahvusvaheliste võrdluste metoodikale ja köögipoolele. Lisaks tavapärasele ÜRO 

inimarengu indeksile vaatleb Eesti Inimarengu Aruanne (EIA) seekord ka näiteks 

Maailmapanga, OECD ja Maailma Majandusfoorumi koostatud uuringuid, lisaks on siin 

kasutatud rahvusvaheliste ekspertorganisatsioonide nagu Eurostat, Bertelsmann Stiftung, 

Freedom Forum, Transparency International, Global Economic and Peace Institute, 

Economist jt andmestikke. 

EIA 2012-2013 „Eesti maailmas“ on jagatud viide peatükki: inimareng (toimetaja Mati 

Heidmets), inimene ja ühiskond (Marju Lauristin), heaolu ja elukvaliteet (Anu Toots), 

majandus (Jüri Sepp), globaliseerumine ja poliitikamustrid (Erik Terk). 

Globaliseerumispeatükk sisaldab ka spetsiaalselt EIA tarvis tellitud ekspertuuringut, mis 

selgitab välja Eesti poliitikakujundajate, kultuuriavalikkuse, majandustegelaste ja eelmisel 

aastal doktorikraadi kaitsnute vaated Eesti positsioonile ja ülesannetele globaliseeruvas 

maailmas ning hindab ka Euroopa Liidu tulevikuväljavaateid. 

Seekordsel EIA-l on kokku 31 autorit Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Tallinna 

Tehnikaülikoolist, Praxisest ja mujalt. Peatoimetaja on Tallinna Ülikooli professor Mati 

Heidmets. 

 

Majanduse käsitlemisel püütakse käesolevas aruandes keskenduda tulevikule, võimaluste 

piires eristada majanduse saavutatud arengutaset selle edasise tõstmise teedest ja teguritest 

ning leida just selle ülesande lahendamiseks sobivaid mõõdikuid. 

 

Kättesaadav aadressil: http://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2013/05/EIA20122013.pdf  

 

 

Eesti piirkondlik areng. 2013. Regional Development in Estonia 
 

Koostaja: Statistikaamet 

Kakskeelne: eesti ja inglise 

 

Eesti piirkondlikku arengut käsitlev analüütiline kogumik annab ülevaate rahvastikus, 

keskkonnas, sotsiaalelus ja majanduses toimunud muutustest peamiselt maakondade ja 

kohalike omavalitsusüksuste tasandil. Analüüsitakse Eesti regionaalarengu strateegias seatud 

eesmärkide täitmist ja antakse üksikasjalik ülevaade mõnest Eesti piirkonnast. Analüüse 

ilmestavad rohked joonised ja teemakaardid. Andmete tõlgendamist hõlbustavad peamiste 

näitajate määratlused koos metoodiliste selgitustega. Kogumikule on lisatud CD e-

väljaandega „Piirkondlik portree Eestist“. Mõeldud piirkondlikust arengust huvitatuile. 

 

Kättesaadav aadressil: http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=34209  

http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10380790/10465374
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10380790/10460390
http://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2013/05/EIA20122013.pdf
http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=34209
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Eesti Statistika Kvartalikiri. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia  
 

Koostaja: Statistikaamet 

Kakskeelne: eesti ja inglise 

 

Kvartalikiri sisaldab eri valdkondade artikleid ühiskonnas olulistel ja päevakajalistel 

teemadel. Iga number pakub ka valitud statistikauudiseid nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. 

Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhinäitajate aegread ning 

diagrammid, samuti Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed. Väljaandes avaldatakse ka 

ülevaateid statistika tegemise põhimõtete ja metoodika kohta. Mõeldud laiale 

kasutajaskonnale. 

 

Kättesaadav aadressil:  

1/13 http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=34214  

2/13 http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=34217  

3/13 http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=34211  

4/13 http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=34213  

 

 

Pilte rahvaloendusest. Census Snapshots   
 

Koostaja: Statistikaamet 

Kakskeelne: eesti ja inglise 

 

Millised muutused on toimunud Eesti rahvastikus viimasel kümnendil? Kui palju inimesi on 

siit lahkunud ja siia saabunud ning kuidas see mõjutab Eesti piirkondade rahvastikuarengut? 

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemusi tutvustav kogumik annab vastuse neile ja 

paljudele teistele küsimustele. Kogumikus on vaatluse all eelkõige rahvastiku paiknemise, 

tööhõive, rände ning haridusega seotud teemad. Analüüsitakse neis valdkondades toimunud 

muutusi ning nende mõju kohalike omavalitsusüksuste eluolule. 

 

Kättesaadav aadressil:  

http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=34249  
  

http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=34214
http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=34217
http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=34211
http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=34213
http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=34249
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3.2.  PROJEKTID 

 

 

BUILD UP Skills – Eesti. Eesti ehitusvaldkonna tööjõu koolitamise 

tegevuskava. 
 

Projekti koordinaator: Sihtasutus KredEx 

Projekti partnerid: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Ehitusettevõtjate Liit, 

Sihtasutus INNOVE, Tallinna Tehnikaülikool 

Rahastus: Euroopa Liidu programm Intelligent Energy Europe (IEE) 

 

Käesolevas tegevuskavas seatud eesmärkide täitmiseks välja pakutud vajalike meetmete ja 

tegevuste elluviimine võib esmapilgul tunduda liiga ambitsioonikas, kuid Buildest projekti 

konsortsium on seisukohal, et need muutused ehitusvaldkonnas on vajalikud Euroopa Liidu 

2020. aastaks seatud energiatõhususe alaste eesmärkide täitmiseks. Projekti Buildest viib 

Eestis ellu viieliikmeline konsortsium, kus osalevad SA KredEx (projekti koordinaator), 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti 

Ehitusettevõtjate Liit ning Sihtasutus Innove. Projektil on lisaks ka toetusrühm, kuhu 

kuuluvad Haridus- ja Teadusministeerium, Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus, 

Sihtasutus Kutsekoda, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride 

Ühendus, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ja Eesti Korteriühistute Liit. 

 

Rohkem infot projekti Buildest kohta leiate veebiaadressilt http://estonia.buildupskills.eu/  

Rohkem infot BUILD UP Skills algatuse kohta leiab veebiaadressilt www.buildupskills.eu 

Rohkem infot IEE programmi kohta leiab veebiaadressilt http://ec.europa.eu/intelligentenergy  

 

 

Kättesaadav aadressil:  

http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10467169  

 

 

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 

koolitusprogramm nii ettevõtjale kui töötajale jätkusuutliku turismi valdkonnas ja heade 

praktikate kogumik. 

 

http://estonia.buildupskills.eu/
http://www.buildupskills.eu/
http://ec.europa.eu/intelligentenergy
http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10467169
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Projekti koduleht: 

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

 

 

European Employment Observatory võrgustik. 
 

Finantseerijad: GHK Consulting Ltd 

Teostaja: Poliitikauuringute Keskus Praxis (Reelika Leetmaa, Kirsti Nurmela) 

Kestus: 2009 - 2013 

Märksõnad: Tööturg, aktiivne tööpoliitika, tööhõive, töötus, turvaline paindlikkus 

 

European Employment Observatory (EEO) võrgustiku üldine eesmärk on pakkuda 

liikmesriikide ja Euroopa Liidu poliitika kujundajatele analüüse ning hinnanguid tööhõive 

trendide ja tööpoliitika kohta liikmesriikides. PRAXISe ekspert Reelika Leetmaa on osalenud 

EEO võrgustiku töös alates 2003. aastast. PRAXIS pakub EEO-le kvartaalseid ülevaateid 

tööturu peamistest trendidest, tööpoliitika arengutest ning antud perioodil ilmunud 

uuringutest, mis on olulised Euroopa Tööhõive Strateegia (European Employment Strategy) 

seisukohast. Lisaks hõlmab PRAXISe töö Eesti konkurentsivõime kava 2009-2011 (alates 

2012 konkurentsivõime kava "Eesti 2020") tööhõive osa hindamist ning erinevate temaatiliste 

artiklite ja raportite koostamist. Temaatilised artiklid on sisendiks EEO iga poole aasta tagant 

avaldatavale publikatsioonile (vt ka siit).  

Projekti koordinaator on GHK Consulting Ltd ning rahastaja Euroopa Komisjon. Projekt 

kestab 2013. aastani. 

 

Kättesaadavad aadressilt:  

http://www.praxis.ee/index.php?id=808 

  

http://hostwiththemostllp.wordpress.com/project/
http://www.eu-employment-observatory.net/
http://www.eu-employment-observatory.net/thematicoutputs.aspx
http://www.praxis.ee/index.php?id=808
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3.3.  UURINGUD 

 

 

Töölepingu seaduse uuring. 
 

Finantseerijad: Sotsiaalministeerium, Euroopa Sotsiaalfond 

Teostajad: 

Poliitikauuringute Keskus Praxis (Märt Masso; Kirsti Nurmela, Liina Osila; Centar: Janno 

Järve, Sten Anspal) 

Turu-uuringute AS (Tõnis Stamberg, Hella Kaldaru) 

Kestus: 2012 - 2013 

Märksõnad: tööõigus, töösuhted, tööturg 

 

Uuringuga „Töölepingu seaduse uuring“ soovitakse saada ülevaade töösuhete olukorrast 

Eestis ning analüüsida töötajate ja tööandjate kogemusi ja arvamusi uue töölepingu seaduse 

kasutamisel, et seeläbi kirjeldada uue töölepingu seaduse rakendumist töösuhetes ja 

võimalikke probleemvaldkondi ning hinnata mõju Eesti töösuhetele ja tööelule laiemalt. 

Uuringu tellija on Sotsiaalministeerium ning uuringu viivad läbi Poliitikauuringute Keskus 

Praxis, Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR ning Turu-Uuringute AS. Uuringu 

tulemustega saab tutvuda Sotsiaalministeeriumi ja Praxise kodulehtedel alates veebruarist 

2013. 

 

Kättesaadavad aadressilt:  

http://www.praxis.ee/index.php?id=1039 

 

 

Kutsehariduse tööandjate rahulolu uuring 
 

Tellija: SA Innove 

Teostaja: Advisio OÜ 

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond 

 

Uuring viidi läbi programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008–2013“ raames. 

 

Käesoleva uuringu eesmärgiks on kaardistada kutseõppeasutustega koostööd tegevad 

ettevõtted ja uurida nende ootusi, hoiakuid ning panuseid praktikakorraldusse. Lisaks sellele 

leida, kuidas praktikakorraldust koostöös kutseõppeasutustega paremaks muuta ja välja 

selgitada, millised on parimad kogemused ja probleemkohad praktika läbiviimisel. Uuringu 

teostamiseks viidi läbi 7 süvaintervjuud ja 4 fookusgrupiintervjuud 25 ettevõttega erinevatest 

Eesti piirkondadest. Intervjuud viidi läbi 2012. aasta novembrist kuni 2013. aasta jaanuarini. 

 

Kättesaadavad aadressilt:  

http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kutsehariduse%20programm/Uuringud/Kutseh

ariduse_tooandjate_rahulolu_uuring_2013.pdf  
 

 

 

http://www.praxis.ee/index.php?id=1039
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kutsehariduse%20programm/Uuringud/Kutsehariduse_tooandjate_rahulolu_uuring_2013.pdf
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kutsehariduse%20programm/Uuringud/Kutsehariduse_tooandjate_rahulolu_uuring_2013.pdf
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Kutseharidus ja muutuv tööturg. Tööandjate uuringu lõpparuanne 
 

Tellija: Riigikantselei, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Kaubandus- Tööstuskoda 

Teostaja: Poliitikauuringute Keskus Praxis (Mihkel Nestor, Kirsti Nurmela) 

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, Riigikantselei tarkade otsuste fond 

 

Käesoleva uuringu eesmärk on selgitada välja, kuidas hindavad Eesti erasektori tööandjad 

nüüdisaegse kutseharidusliku väljaõppe saanud töötajate kompetentside vastavust töökohtadel 

nõutavale, ning millised on nende tööandjate ootused Eesti kutseharidussüsteemi suhtes. Selle 

eesmärgi täitmiseks võetakse uuringus vaatluse alla varasemate kutseharidust puudutavate 

uuringute tulemused ning teiste riikide kogemused kutsehariduse võimaluste ja tööturu 

vajaduste ühitamisel. Kõige tähtsama osa uuringust moodustavad kutseharidusega töötajaid 

kasutavate ettevõtete seas tehtud küsitlus ja fookusrühmaintervjuud, mis annavad põhjaliku 

ülevaate sellest, milliseks peavad Eesti ettevõtted kutseharidusega töötajate pädevust ja 

koostööd kutseõppeasutustega. 

 

Kättesaadavad aadressilt:  

http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Publikatsioonid/Kutseharidus_ja_muutuv_toeoeturg._T

oeoeandjate_uuringu_lopparuanne.pdf  

 

 

Eesti metsa  ja puidutööstuse sektoruuring 2012 
 

Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

Teostaja: Balti Uuringute Instituut 

Rahastus: Euroopa Sotsiaalfond 

 

Eesti metsa‐ ja puidutööstuse sektoruuringu eesmärk on selgitada välja valdkonna arengu 

edutegurid, et luua alused sektori kitsaskohtade likvideerimiseks ja tugevate külgede 

võimendamiseks riiklikul tasandil, samuti pakkuda ettevõtjatele kvaliteetset infot 

juhtimisotsuste tegemiseks. 

 

Kättesaadavad aadressilt:  

http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/Eesti_metsa_ja_puidutoostus

e_sektoruuring_2012.pdf  

 

 

Eesti IKT kompetentsidega tööjõu hetkeseisu ja vajaduse kaardistamine 
 

Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

Teostaja: Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS (Anne Jürgenson, Eve Mägi, Katrin Pihor, 

Valentina Batueva, Helena Rozeik, Riia Arukaevu) 

Rahastus: Euroopa Regionaalarengu Fondi projekt „Eesti IKT klaster“ ja Eesti info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riiklik programm 

2011-2015 rakendusprogramm (IKTP) 

 

Käesoleva uuringu eesmärk on hinnata IKT-alaste spetsialistide vajadust ametikohtade ja 

erialase ettevalmistuse lõikes nii IKT sektoris kui muudel tegevusaladel. Uuringu metoodika 

http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Publikatsioonid/Kutseharidus_ja_muutuv_toeoeturg._Toeoeandjate_uuringu_lopparuanne.pdf
http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Publikatsioonid/Kutseharidus_ja_muutuv_toeoeturg._Toeoeandjate_uuringu_lopparuanne.pdf
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/Eesti_metsa_ja_puidutoostuse_sektoruuring_2012.pdf
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/Eesti_metsa_ja_puidutoostuse_sektoruuring_2012.pdf
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ühendab kvantitatiivsed tööjõu prognoosimudelite elemendid, tuginedes tööjõu hetke 

struktuurile ning sektori võimalikele arengustsenaariumitele, kvalitatiivsete oskuste ja 

vajaduste vastavuse hinnangutega. 

Ühelt poolt kajastatakse uuringus IKT sektori tööjõunõudlust mõjutatavaid tegureid, sh 

sektori seniseid arenguid ja ettevõtjate hinnanguid sektori edasisele arengule. Teiselt poolt 

analüüsitakse tööjõu pakkumise poolt, st uuringus antakse ülevaade IKT-alase 

ettevalmistusega spetsialistide pakkumisest haridusasutuste poolt koos ettevõtjate 

hinnangutega ettevalmistuse tasemele. Lisaks tutvustatakse uuringus IKT kompetentsidega 

tööjõu struktuuri nii IKT sektoris kui muudel tegevusaladel, sh avalikus sektoris, ning 

tööandjate hinnanguid tööjõu hetkeolukorrale, probleemidele ja tuleviku vajadustele. Uuringu 

peamiseks tulemuseks on IKT-alase ettevalmistusega spetsialistide tööjõuvajaduse prognoos 

aastani 2020 nii Eesti IKT sektori kui muu majanduse osas koos ülevaatega peamistest 

kitsaskohtadest IKT- alase tööjõuvajaduse katmisel ning soovitustega nende kitsaskohtade 

leevendamiseks.  

 

Kättesaadavad aadressilt:  

http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10493920/IKT_uuringu_l6pparuanne.

pdf  

Lühikokkuvõte: 

http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10493921/IKT_uuringu_lyhikokkuv6t

e.pdf  

 

 

Terviseturismi klastri spaa-ettevõtete personali arenguvajaduse uuring 

2013 
 

Tellija: Eesti Terviseturismi Ühendus MTÜ 

Teostaja: Tallinna Ülikool, Haridusuuringute keskus (Meril Ümarik, Krista Loogma, 

Stanislav Nemeržitski) 

 

Käesolev uuring keskendus terviseturismi klastri spaa-ettevõtete personali arenguvajaduse 

kaardistamisele. Uuringus osales 11 terviseturismi spaa-ettevõtet:•OÜ Kalevi Veekeskus 

(Kalev Spa Hotell ja Veekeskus); Tervis Spaa Grupi kaks ettevõtet - AS Sanatoorium Tervis 

ja OÜ Tervise Paradiis; AS Taastusravikeskus Estonia; AS Taastusravikeskus Viiking; 

Pintmann Grupp OÜ (Kubija hotell-loodusspaa); Pühajärve Puhkekodu AS (Pühajärve Spa & 

Puhkekeskus); AS Haapsalu Kuurort (Laine Spa Hotell); Värska Sanatoorium AS (Värska 

Sanatoorium & Veekeskus); AS Heal (Fra Mare Thalasso Spa); Baltic Beach Holding OÜ 

(Laulasmaa Spa). Uuringu eesmärkideks oli: 1) hinnata Eesti terviseturismi klastri 11 spaa-

ettevõtte personali arenguvajadust 6 tegevusvaldkonna (spaa-teenused, toitlustamine, 

klienditeenindus, puhastusteenus, raviteenus, majutusteenus) lõikes ja 2) koostada igale 

uuritavale ettevõttele ettepanekud personaliarenduse tööks. Uuring haarab laia sihtrühma: 

terviseturismi spaa-ettevõtete tipp- ja keskastme juhte ning spetsialiste. Uuringu valimist on 

jäetud välja haldustöötajad (aednikud, haljastajad, remonditehnikud, IT-spetsialistid jt.), sest 

nende töötajate puhul on pädevusnõudmised väga spetsiifilised. 

 

Kättesaadavad aadressilt: 

http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10484627/Spaa-ettev%C3%B5tete-

personali-arenguvajaduse-uuringu-koondaruanne1.pdf  
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