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KOKKUVÕTE 

Eesti koolisüsteem toimib hästi ja selle saavutused on märkimisväärsed. Alushariduses osaluse määr 

on kõrge ning põhihariduses on osalus universaalne. Keskhariduse omandanud täiskasvanute osakaal on 

OECD riikide seas üks kõrgemaid ja kõrgharidusega täiskasvanute osakaal ületab OECD keskmist. 

Õpilaste tulemused rahvusvahelistes uuringutes on lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes viimastel 

aastatel oluliselt paranenud ning on Euroopa parimate seas. Samas puudub märkimisväärsel osal noortest 

täiskasvanutest kutse- või erialane kvalifikatsioon ja lõpetajate osakaal kutsehariduses on madal. Lisaks 

tuleb märkida, et kuigi õpilaste sotsiaalmajanduslik taust mõjutab nende sooritust Eestis vähem kui 

teistes OECD riikides, tekitavad vene õppekeelega õpilaste tulemused endiselt muret (ehkki viimasel ajal 

on olukord veidi paranenud). 

Eestis on astutud olulisi samme haridussüsteemi kvaliteedi parandamiseks. Näiteks kohandati 

rahastamise mudeleid, koostati Eesti elukestva õppe strateegia 2020, 2011. aastal viidi läbi üldhariduse 

õppekavade reform ja 2013. aastal võeti vastu uus kutseharidusstandard. Lisaks on võetud kasutusele uus 

õpetajate kompetentsipõhine kutsesüsteem. Hariduse valdkonna hoogsast arendamisest nähtub soov 

parandada ressursside kasutamist. Käesolevas raportis analüüsitakse ressursside kasutamist Eesti 

haridussüsteemis, keskendudes koolivõrgu korraldusele, hariduse rahastamisele, koolide korraldusele ja 

toimimisele ning õpetajaskonnale. Raportis tuuakse esile poliitikavaldkonnad, kus on kas võimalik 

tõhusust suurendada või mis vajavad täiendavaid riiklikke investeeringuid. 

Eesti haridussüsteemi ressursside kasutamise tulemuslikkuse parandamisega seoses määratleti 

järgmised esmatähtsad hariduspoliitilised eesmärgid. 

Jätkata koolivõrgu korrastamisega 

Eestis on ulatuslik koolivõrk, mis tagab täieliku ligipääsu haridusele. Eriti suurt rõhku pannakse 

maapiirkondades alus- ja põhihariduse pakkumisele. Samas on Eesti koolisüsteemis võimalusi tõhususe 

parandamiseks. Õpilaste arv on oluliselt kahanenud, kuid koolide arv ja õpetajaskonna suurus ei ole 

samal määral vähenenud. Seetõttu on Eestis palju väikeste klassidega väikeseid koole. Selles olukorras, 

arvestades ka praeguseid demograafilisi suundumusi, on koolivõrgu edasine korrastamine paratamatult 

üks hariduspoliitilisi prioriteete. Tõhusama ja õiglase koolivõrgu loomise nurgakiviks on 

planeerimisvõimekuse, koordineerimismehhanismide ja omavalitsuste koostöö arendamine. Seda võiks 

korraldada piirkondlike planeerimisplatvormide kaudu, mis hõlmavad hariduse kõiki tasemeid ja mille 

tegevusse kaasatakse kõik asjakohased sidusrühmad. Omavalitsuste koostöö võiks hõlmata põhikoolide 

ühist haldamist, transporditeenuste parandamist ja taristu ühist kasutamist. Koolivõrgu korrastamine võib 

põhineda erinevatel strateegiatel. Üks võimalus on väikesed koolid sulgeda või ühendada või siis 

vähendada koolides pakutavaid teenuseid, kaaludes hoolikalt niisuguste alternatiivide kulusid ja 

teostatavust nagu õpilaste transport ja nende majutamine õpilaskodudes. Teine võimalus on üksteise 

lähedal asuvate koolide ühine ressursikasutus. Veel üks võimalus on, et mitu üksteise lähedal asuvat 

väikest kooli muudetakse ühe õppeasutuse satelliitideks ning kõigil neil koolidel on üks juhtkond ja 

eelarve. 

Toetust väärib keskvalitsuse poliitika, mis ei toeta uute koolide loomist, kus põhihariduse 

pakkumine on ühendatud üldkeskhariduse (10.–12. klass) pakkumisega. Samas on üldkeskhariduse 
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korraldamise ja rahastamise „retsentraliseerimine”, mida toetab uute riigigümnaasiumide rajamine, 

seotud mitmete väljakutsetega, mistõttu tuleb tegutseda ettevaatlikult. Üks võimalus, mida võiks 

koolivõrgu konsolideerimisel kaaluda, on kehtestada klassi suuruse lävi või keskmine klassi suurus, 

millest väiksema õpilaste arvu korral ei saada riigieelarvest toetust, välja arvatud juhul, kui kool on 

määratletud „kaitsealuse” koolina, et tagada hariduse kättesaadavus ka äärealadel. Klassi keskmise 

miinimumsuuruse põhjal tagatud riigi toetuse piires jääb koolipidajatele ja koolidele autonoomia klasside 

korraldamisel, sealhulgas konkreetsete klasside tegeliku suuruse üle otsustamisel. Vajaduse korral 

panustab koolipidaja selleks lisavahendeid. 

Muuta kutseharidus atraktiivsemaks ja parandada selle tõhusust 

Eesti valitsus paneb õigustatult üha suuremat rõhku nende mehhanismide tugevdamisele, mis 

tagavad kutsehariduse kohandamise tööturu muutuvate vajadustega. Samas esineb kutsehariduses 

mitmesuguseid probleeme, sealhulgas kehv maine õpilaste ja lapsevanemate seas, kõrged väljalangevuse 

määrad ning õpilaste piiratud võimalused töökohal toimuvaks väljaõppeks ja praktikaks. 

Kutsekeskhariduse atraktiivsuse ja tõhususe parandamiseks tuleks õppekavad viia paremasse kooskõlla 

tööturu ja regionaalarengu vajadustega, kaasata tööandjaid senisest enam ja vähendada väljalangejate 

osakaalu. Terviklik strateegia võiks hõlmata niisugust rahastamisviisi, mis tagab õppeasutustele suurema 

stabiilsuse ja paremad stiimulid väljalangejate osakaalu vähendamiseks; õpilaste paremat 

karjäärinõustamist; tööandjate pühendunumat osalemist, sealhulgas kutsehariduse rahastamises; ning 

regionaalarengu strateegiate arvesse võtmise tagamist. 

Suunata lisavahendeid hariduslike erivajadustega õpilaste ja venekeelsete õpilaste õpetamisse 

Kuigi Eestis on hästi välja kujunenud hariduslike erivajadustega õpilaste koolivõrk (HEV-koolid) ja 

vastavad programmid, on edusammud hariduslike erivajadustega õpilaste kaasamisel tavakoolide 

tavaklassidesse seni suhteliselt tagasihoidlikud. Üks osa lahendusest oleks suurendada tavakoolidele 

HEV-õpilaste  kohta arvestatavat toetust. Seega peaks keskvalitsus vaatama üle koefitsiendid, mida 

kasutatakse tavakoolidele nii tava- kui ka eriklassides HEV-õpilaste õpetamise eest makstava toetuse 

määramisel. Need koefitsiendid peaksid võimaldama koolidel palgata hästi kvalifitseeritud abiõpetajaid, 

kes töötaksid integreeritud klassides. Samuti on oluline, et tavakoolides õppivate HEV-õpilaste eest antav 

toetus oleks sihtotstarbeline ja et rakendataks tõhusaid mehhanisme jälgimaks, kas toetust kasutatakse 

sihtotstarbeliselt ehk HEV-õpilaste tavaklassidesse integreerimise hõlbustamiseks. Kaasava hariduse 

pakkumise laiendamine eeldab ka seda, et HEV-koolid avardaksid oma funktsioone, toetades nii 

tavakoolides õpetatavaid hariduslike erivajadustega õpilasi kui ka neis koolides õpetavaid õpetajaid. 

Kaasava hariduse strateegia teine oluline komponent on tavakoolide õpetajate piisav ettevalmistamine 

kaasava hariduse pakkumiseks. 

Keele omandamise probleemid on venekeelsetele õpilastele Eesti haridussüsteemis edasiliikumisel 

selgelt takistuseks ja muudavad selle nende jaoks kulukamaks. See olukord on vastuolus Eesti 

eesmärgiga tagada võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine. Keelebarjäär võib kallutada venekeelseid 

õpilasi põhihariduse järgselt otsustama kutseõppeasutuse kasuks. Selle valiku aluseks oleva olukorra 

parandamine võiks seega aidata kaasa ka süsteemi tõhususe parandamisele. Keskvalitsus peaks seetõttu 

kaaluma sihtotstarbelise toetuse kasutuselevõtmist, et pakkuda omavalitsustele ja koolidele rahalist abi 

eesti keele lisatundide andmiseks, mis on vajalikud selleks, et venekeelsed õpilased valdaksid riigikeelt. 

Populariseerida koolijuhi ametit, pakkudes koolijuhtidele täiendavat ametialast tuge 

Koolijuhte peetakse oluliseks ressursiks ja nende erialast arengut äärmiselt vajalikuks. Koolijuhtide 

suur roll peegeldub neile õppekava täitmise jälgimisel ja ressursside haldamisel antud autonoomia suures 

ulatuses. Samas ei peeta koolijuhi ametit atraktiivseks ja koolijuhtide töötasu on ebapiisav. Samuti 
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puudub koolijuhtidele ametialase tagasiside andmise süstemaatiline korraldus. Puudub koolijuhtide 

hindamise keskne raamistik ja hindamine ei ole kohustuslik. Seega on ilmselgelt vaja muuta koolijuhi 

amet atraktiivsemaks; selleks tuleb koolijuhi karjääritee ümber mõtestada ning leida võimalusi muuta 

juhtivatel ametikohtadel töötamine rahaliselt ahvatlevamaks. Selle ametikoha populariseerimiseks võib 

kaaluda järgmisi samme: koolijuhtide selge karjäärisüsteem (karjääri edenemise sidumine konkreetsete 

juhtimiskohustustega, mille aluseks on koolijuhtide kutsestandardid); koolijuhtide sõltumatu 

palgaastmestik; ja hindamised, mis on aluseks karjääriredelil edasiliikumisele. Samuti on kindlasti vaja 

töötada välja koolijuhtide hindamise metoodilisem ja ühtsem korraldus ja tagada selle rakendamine. 

Oluline on kavandada hindamisprotseduurid, -raamistikud ja -tingimused, mis ei muudaks hindamist 

liiga aja- ja töömahukaks, vaid mis oleksid kasutatavad kvaliteedi parandamise tõhusa vahendina ning 

mida koolijuhid peaksid kasulikuks ja asjakohaseks. 

Tõhustada õpetamisressursside kasutamist koolisüsteemis 

Eestis on kohalikule tasandile antud ulatuslik autonoomia õpetajaskonna haldamisel. Süsteemis, kus 

koole hinnatakse õpilaste õpitulemuste alusel, on see üks tugevaid külgi. Koolid rakendavad õpetajate 

koolisisest hindamist, mis hõlmab tundide vaatlemist ja millel on mõju õpetajate erialasele arengule. 

Samuti ilmneb, et õpetajaskond on koolide ja nende asukohtade vahel võrdselt jaotunud. Positiivne on, et 

kasutusele on võetud uus õpetajate kompetentsipõhine kutsesüsteem, kuid selle potentsiaali ei kasutata 

piisavalt. Praeguses etapis on sisuliselt tegemist vabatahtliku vahendiga, mille abil formaalselt 

tunnustatakse õpetajate pädevusi, kuid millel ei ole otsest seost töötasuga ega koolis täidetavate rollidega. 

Õpetajate erialane enesetäiendamine on hästi väljakujunenud, kuid selle toimimine on mitmeti 

problemaatiline; näiteks on koolitused liiga vähe seotud õpetajate hindamistulemustega ja 

koolitusprogrammide asjakohasus jätab soovida. Lisaks ei ole õpetajate töötasu kehtestamisel 

kasutatavad kriteeriumid läbipaistvad. Eeltoodut arvestades oleks kasulik muuta õpetajate perioodiline 

kooliväline hindamine, mis põhineb olemasoleval kompetentsipõhisel kutsesüsteemil, kohustuslikuks 

nõudeks. Mõte on selles, et hindamisprotsess (koos kompetentsipõhise kutsesüsteemiga) integreeritakse 

koolipõhiste personalijuhtimise meetoditega, kusjuures integreerimise viisi määrab iga kool ise. See 

tähendaks, et koolid ja/või omavalitsused peavad kavandama palgaastmestikud, mis võtavad arvesse 

riiklikult kehtestatud kompetentsipõhist kutsesüsteemi. Rõhuasetus õpetajate koolipõhisele hindamisele, 

mis on valdavalt suunatud õpetajate arengule, tuleks säilitada ja seda tuleks tõhustada. Lisaks on 

esmatähtis tagada õpetajatele suunatud koolitusprogrammide asjakohasus nende akrediteerimise kaudu. 

Kuigi Eestis on vaja tagada uute andekate inimeste jätkuv asumine õpetajaametisse ja motiveerida 

juba töötavaid õpetajad, ei ole vajadust õpetajaskonda tervikuna suurendada. Vastupidi, koolivõrgu 

korrastamine eeldab tõenäoliselt teatava osa õpetajate koondamist. Sellega kaasneb vajadus töötada välja 

strateegiad praeguste õpetajate suunamiseks teistesse sektoritesse või pensionile, keda koolide (või 

klasside) konsolideerimine mõjutab. Arvestades, et eelseisvatel aastatel ei teki kuigi palju uusi 

õpetajakohti, on õpetajakoolitusse vastuvõtmisel kahtlemata vajalik rakendada märksa rangemat valikut, 

et vabadele kohtadele asuksid tööle ainult parimad koolilõpetajad. 
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HINNANG JA SOOVITUSED 

Haridussüsteemi kontekst 

Haridussüsteemi saavutused on märkimisväärsed, kuid mõned probleemid vajavad lahendamist 

Eesti haridussüsteem toimib hästi ja selle saavutused on märkimisväärsed. Alushariduse 

hõlmavuse määr on kõrge ning põhihariduses on osalus universaalne. Keskhariduse omandanud 

täiskasvanute (vanuses 25-64) osakaal on OECD riikide seas üks suuremaid ja kõrgharidusega 

täiskasvanute osakaal ületab OECD keskmist. Samal ajal on Eestis sooline erinevus OECD riikide seas 

üks suuremaid, väljendudes kõrghariduse omandanud naiste märksa suuremas osakaalus. 

Täiskasvanute kirja- ja arvutamisoskus on üle OECD riikide keskmise ning noorte täiskasvanute 

tulemused on suhteliselt paremad. Seevastu nende täiskasvanute osakaal, kes tulid hästi toime 

probleemide lahendamisega tehnoloogiarikkas keskkonnas, on OECD keskmisest väiksem. Õpilaste 

tulemused rahvusvahelistes uuringutes on lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes viimastel 

aastatel oluliselt paranenud ning on Euroopa parimate seas. Lisaks on matemaatikas, lugemises ja 

loodusteadustes kehvade tulemustega õpilaste osakaal teiste riikidega võrreldes üks madalamaid. 

Samas puudub märkimisväärsel osal noortest täiskasvanutest kutse- või erialane kvalifikatsioon ja 

lõpetajate osakaal kutseõppeasutustes on madal. Peale selle tuleb märkida, et kuigi õpilaste 

sotsiaalmajanduslik taust mõjutab nende sooritust Eestis vähem kui teistes OECD riikides, tekitavad 

vene õppekeelega koolide õpilaste tulemused endiselt muret (ehkki viimasel ajal on olukord veidi 

paranenud). Samuti võib täheldada märgatavaid soorituse erinevusi koolide vahel sõltuvalt nende 

asukohast. Ka hariduslike erivajadustega õpilaste tavakoolidesse kaasatus on endiselt madal. 

Käivitatud on olulisi poliitilisi algatusi, osaliselt selleks, et lahendada haridussüsteemi tõhususega 

seotud probleeme 

Eestis on astutud olulisi samme haridussüsteemi kvaliteedi parandamiseks ning riik püüab üha 

enam lähtuda rahvusvahelistest standarditest ja parimatest tavadest. Hariduspoliitilised algatused 

hõlmavad haridusega seotud ülesannete ümbermääratlemist haldustasandite vahel, koolide rahastamise 

mehhanismide kohandamist (nn pearahasüsteem), hariduspoliitika põhialusena Eesti elukestva õppe 

strateegia väljatöötamist, 2011. aastal läbiviidud üldhariduse õppekavade reformi, 2013. aastal 

uuendatud kutseharidusstandardit, uute piirkondlike nõustamiskeskuste loomist ja uue õpetajate 

kompetentsipõhise kutsesüsteemi kasutuselevõtmist. Hariduse valdkonna hoogsast arendamisest 

nähtub soov parandada ressursside kasutamist, arusaam koolivõrgu tõhususe parandamise 

võimalikkusest ja üksmeel haridustöötajate parema tasustamise vajaduses. Käesolevas raportis 

analüüsitakse ressursside kasutamist Eesti haridussüsteemis, keskendudes koolivõrgu korraldusele, 

hariduse rahastamisele, koolide korraldusele ja toimimisele ning õpetajaskonnale. Raportis tuuakse 

esile poliitikavaldkonnad, kus on kas võimalik tõhusust suurendada või mis vajavad täiendavaid 

riiklikke investeeringuid. Eesti haridussüsteemi ressursside kasutamise tulemuslikkuse parandamisega 

seoses määratleti järgmised esmatähtsad hariduspoliitilised ülesanded. 
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Tugevused ja väljakutsed 

Riik paneb suurt rõhku hariduse rahastamisele, kuid on valdkondi, kus on rahastamist vaja 

suurendada või kus saab tõhusust parandada 

Eesti kulutab põhiharidusele ligikaudu sama suure osakaalu sisemajanduse koguproduktist (SKP) 

elaniku kohta kui OECD riigid keskmiselt ning keskharidusele kaks protsendipunkti rohkem. 

Alusharidusele kulutab Eesti aga märgatavalt vähem (SKPst elaniku kohta) ja sellel võib olla mõju 

pakutavate teenuste kvaliteedile. Haridusse suunatavate avaliku sektori vahendite suur hulk võrreldes 

riigi ressurssidega on võimaldanud Eestis pakkuda tasuta õpikuid ja koolilõunaid ning tagada 

suhteliselt hõlpsa füüsilise juurdepääsu põhi- ja keskkoolidele. Eestis on  ulatuslik koolivõrk ja 

programmid hariduslike erivajadustega õpilastele, mis tagavad hariduslike erivajadustega õpilaste 

juurdepääsu riiklikule haridusele. Samuti on tehtud suuri investeeringuid kutseharidusse ja võetud 

selge eesmärk töötada välja toimiv elukestva õppe süsteem. Õpetajate palgad on seni olnud küll 

suhteliselt madalad, kuid keskvalitsus on neid viimastel aastatel märgatavalt tõstnud. 

Lähiaastatel avaldavad riigieelarvele survet mitmesugused algatused, näiteks tasuta õpe 

kõrgharidust omandavatele üliõpilastele (sõltuvalt õpitulemustest), eesmärk suurendada veelgi 

õpetajate palku, nõudmised suurendada koolieelsete lasteasutuste õpetajate palku, vajadus teha 

investeeringuid koolivõrgu korrastamisse ja vajadus ajakohastada kutseharidust. Samas on Eesti 

süsteemis võimalusi tõhususe suurendamiseks. Õpilaste arv on tunduvalt kahanenud (õppeaastate 

2005/06 ja 2013/14 vahel ligikaudu 22%), kuid koolide arv ja õpetajaskonna suurus ei ole samal 

määral vähenenud. Seetõttu on Eestis palju väikeste klassidega väikeseid koole. Ka klasside suuruse 

ning õpilaste ja õpetajate suhtarvu analüüs osutab, et võrreldes olukorraga teistes OECD riikides on 

Eestis tervikuna õpetajate üle pakkumine. See sunnib keskvalitsust ja omavalitsusi ratsionaliseerima 

ressursikasutust kogu haridussüsteemis. 

Koolivõrk tagab täieliku juurdepääsu haridusele, kuid koolivõrku on vaja korrastada 

Eestis on olemas ulatuslik koolivõrk, mis tagab täieliku juurdepääsu haridusele. Eriti suurt rõhku 

pannakse maapiirkondades alus- ja põhihariduse pakkumisele. Võimalus omandada alus- ja 

põhiharidus kodu lähedal on garanteeritud. Rahvastik on aga viimase 25 aasta jooksul järsult 

kahanenud, mistõttu on riigis liiga palju väikeseid koole ja väikeseid klasse. Rahastamissüsteemist 

tuleneva surve tõttu on juba alustatud koolivõrgu kohandamist. Koolide ja õpetajate arvu vähenemine 

on õpilaste arvu vähenemisest aeglasem, kuid osutab detsentraliseeritud süsteemi mõningasele 

suutlikkusele kohanduda demograafiliste muutustega. Rahastamismudel on sundinud omavalitsusi 

oma koolivõrku ratsionaliseerima, arvestades õpilaste arvu vähenemist. 

Koolivõrgu edasise korrastamise vajadust tunnistavad kõik peamised sidusrühmad. Ka valitsus on 

võtnud kindla kursi koolivõrgu edasisele korrastamisele. Selle kinnituseks on valitsuse otsene 

sekkumine üldkeskhariduse pakkumisse, omavalitsustele koolide konsolideerimiseks stiimulite 

loomine, osa ELi struktuuritoetuste vahendite suunamine hariduse infrastruktuuri parandamisse ja 

valmisolek võtta enda kanda osa hariduskuludest, mida seni kandsid omavalitsused. Keskvalitsus 

korrastab üldkeskharidust pakkuvate õppeasutuste võrku, luues igasse maakonnakeskusse uue 

riigigümnaasiumi. Lisaks süsteemi tõhusamaks muutmisele peaksid uued riigigümnaasiumid plaanide 

kohaselt tagama kõigile gümnaasiumiõpilastele kvaliteetse õppe. Selle poliitika tulemusel võivad aga 

pakutavad võimalused mitmekordistuda, säilitades konkurentsi riigi ja omavalitsustele kuuluvate 

koolide vahel ajal, mil õpilaste arv on kahanemas. Samal ajal pakub keskvalitsus omavalitsustele 

gümnaasiumivõrgu korrastamiseks mõningaid stiimuleid. Omavalitsused, kes oma koolivõrgu ümber 

korraldavad, vähendades üldkeskharidust pakkuvate koolide arvu, võivad saada sihtotstarbelist 

investeeringutoetust. Samuti katab valitsus täielikult teisest omavalitsusest mõnda uude 
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riigigümnaasiumisse sõitvate õpilaste transpordikulud. Lisaks on kavas teha investeeringuid 

õpilaskodude parendamisse. 

Koolide haldamise korraldus muudab tõhususe parandamise keeruliseks 

Vastutuse jagunemine haridussüsteemis riigi ja omavalitsuste vahel on keerukas ja ebaselge. 

Tegelikult konkureerivad omavalitsuste ja riigi omandis olevad koolid omavahel üldhariduse, 

erivajadustega lastele pakutava hariduse ning vähemal määral ka kutsehariduse pakkumisel. Seetõttu 

on üha ebaselgem, kes vastutab rahastamisreeglite kehtestamise ja koolide konsolideerimise protsessi 

juhtimise eest. 

Koolide haldamise praegune korraldus tekitab mitmesuguseid tõhususega seotud probleeme. 

Enamiku koolipidajate (eriti väikeste omavalitsuste) haldussuutlikkus on suhteliselt väike; paljud neist 

toetuvad koolijuhtide võimekusele. Ka halduslik killustatus muudab keskhariduse pakkumise 

ratsionaliseerimise Eesti jaoks raskemaks, kuna paljud omavalitsused on toimivate ja tõhusate 

keskkoolide (ning mõnel juhul ka põhikoolide) pidamiseks liiga väikesed. Just põhihariduse kolmanda 

kooliastme puhul saaks hariduse tõhusat pakkumist korraldada omavalitsuste koostöös, mis võimaldab 

ressursse (näiteks õpetamisressursse, erivajadustega lastele vajalikke teenuseid ja koolivälise tegevuse 

võimalusi) õppeasutuste vahel jagada. Eestis on aga omavalitsuste koostööks pakutavad stiimulid 

nõrgad. Seda kinnitab asjaolu, et maakonna tasandi haridusosakondadel on vähe võimalusi võtta 

enesele koordineerimisülesandeid, kuna omavalitsused ei pea neid koolide haldamisel õiguspäraseks 

partneriks. Ka on erinevate haridusliikide pakkumine koolide tasandil veidi jäik; näiteks on alus- ja 

põhihariduse ning üld- ja kutsehariduse pakkumine sagedasti eraldatud. See raskendab ressursside 

jagamist allsüsteemide vahel ja takistab ressursside sujuvat üleviimist ühest allsüsteemist teise, kui see 

demograafiliste muutuste, uute vajaduste, olemasoleva ebatõhususe ja hariduspoliitiliste prioriteetide 

muutumise tõttu vajalikuks osutub. 

Rahastamissüsteem kinnistab kohustuste jaotuse ebaselgust. Pearahasüsteem on tekitanud levinud 

valearusaama, et praegust koolivõrku rahastab (ja jääb rahastama) täies ulatuses riik ning et kogu 

vastutus lasub koolidirektoritel. Kuna rahastamissüsteemi eesmärke ei ole selgelt teatavaks tehtud, 

hajub vastutus ressursside haldamise eest, mis enamasti on koolidirektorite kanda. Vaikimisi 

lähtutakse eeldusest, et keskvalitsus jääb täies ulatuses rahastama õpetajate praegust jaotust kogu 

koolisüsteemis. Tulemuseks on ebakõla haldamisega seotud kohustuste ja rahastamisega seotud 

kohustuste vahel. 

Mitmed rahastamissüsteemi omadused hõlbustavad hariduspoliitiliste eesmärkide saavutamist 

Üldhariduse puhul on Eestis kasutusel koolipidajate (riik, omavalitsused ja erakoolid) 

rahastamise väljakujunenud süsteem. Selles lähtutakse mudelist, mis suuresti põhineb õpilaste arvul, 

kuid sisaldab ka kaale, mis võtavad arvesse õppetundide arvu ja muid erinevusi. Mudel sisaldab ka 

koefitsiente, mis võtavad arvesse hariduslike erivajadustega õpilasi nii eri- kui ka tavakoolides. Lisaks 

on tagatud õppekirjanduse, koolilõunate ning õpetajate ja koolijuhtide erialase enesetäiendamise 

üldine rahastamine sihtotstarbeliste toetuste kaudu, tänu millele on keskvalitsusel lihtne veenduda, et 

vahendeid on kulutanud ettenähtud eesmärkidel. Mudeli põhjal tehtavaid arvutusi toetab ulatuslik 

andmete kogumine. Mudel motiveerib tõhusust suurendama, kuna rahastamine sõltub õpilaste arvust, 

kuid osaliselt tasakaalustab seda mõju kompensatsioonitegur (väiksemate omavalitsuste puhul 

kohaldatakse suuremat koefitsienti, kuna nende puhul eeldatakse väiksemaid klasse), mis tagab 

väikestele koolidele teatava kaitse ja võtab seega arvesse kohalikke vajadusi. Mudelipõhine 

rahastamissüsteem annab koolipidajatele märkimisväärse rahalise autonoomia. Samuti tundub see 

süsteem olevat riiklikus sektoris horisontaalselt võrdsust soodustav, sest omavalitsused lisavad 
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omavahenditest hariduseelarvele väga vähe raha, samas kui nende tulu elaniku kohta on 

märkimisväärselt sarnane. 

Kutseõppeasutuste rahastamise süsteem on paindlik ja seda on võimalik vastavalt tööturu 

vajadustele kohandada. Kohandamiseks kaasatakse eri majandussektorite esindajad hariduse 

planeerimise protsessi (kutseõppe riiklik koolitustellimus). Samuti on kutseõppeasutustel võimalik 

teenida märkimisväärses ulatuses omatulu, mida nad võivad vabalt kasutada. 

Kutseharidussektoril on tööturuga tihedad sidemed, kuid kutsehariduse maine on madal ja 

väljalangevus on kõrge 

Eesti valitsus paneb õigustatult üha suuremat rõhku nende mehhanismide tugevdamisele, mis 

tagavad kutsehariduse kohandamise tööturu muutuvate vajadustega. Selline kohandamine põhineb 

suurel määral tihedal kootööl eri majandussektorite esindajatega nii riigi kui ka üksikute koolide 

tasandil. Lisaks investeeritakse palju tööturu jälgimise süsteemi parandamisse, et hariduse ja rahaliste 

vahendite planeerimine oleks kutsehariduse puhul tõenduspõhisem. Kutsehariduse uued 

kutsestandardid suurendavad veelgi kutseõppeasutuste süsteemi paindlikkust, sealhulgas üld- ja 

kutsehariduse elementide parema integreerimise kaudu. Samas on kutseharidusel õpilaste ja 

lapsevanemate seas kehv maine, mis võib osaliselt olla seletatav üld- ja kutsehariduskoolide range 

eraldamisega ning karjäärinõustamise vähese tulemuslikkusega põhikoolides. Suureks probleemiks on 

kõrged väljalangevuse määrad kutsehariduses (iga viies õppur jätab õppeaasta keskel kooli pooleli). 

Kutsehariduse puhul on Eestis üheks piiravaks asjaoluks ka see, et õpilastel on vähe võimalusi 

töökohal toimuvaks väljaõppeks ja praktikaks. See on omakorda seotud ettevõtete vähese osalemisega 

kutsehariduse pakkumisel. 

Vaja on täiendavaid jõupingutusi erivajadustega õpilaste kaasamiseks tavakoolidesse 

Kuigi Eestis on olemas hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks mõeldud koolide (HEV-koolid) 

väljakujunenud võrk ja vastavad programmid, on edusammud hariduslike erivajadustega õpilaste 

kaasamisel tavakoolide tavaklassidesse seni suhteliselt tagasihoidlikud. Nende hariduslike 

erivajadustega õpilaste osakaal, kes käivad tavakoolis, on viimastel aastatel küll kasvanud, kuid 

suurem osa neist õpilastest õpib endiselt HEV-koolides. Väga vähesed nendest hariduslike 

erivajadustega lastest, kes käivad tavakoolis ja suudavad õppida tavaõppekava järgi, õpivad 

tavaklassis. Näib, et hariduslike erivajadustega õpilaste tavakoolidesse kaasamiseks ei ole ette nähtud 

piisavalt vahendeid ja et lapsevanemad eelistavad hoida lapsi, kes võiksid tavakoolis hästi toime tulla, 

erikoolides, sest seal saavad nad rohkem õpetaja tähelepanu. Tundub, et tavakoolides puuduvad 

vajalike oskustega töötajad ja abiõpetajad, kelle olemasolu on edukaks kaasamiseks vajalik. Lisaks 

näib tavakoolide õpetajatel olevat raskusi HEV õpilastega toimetulemisel klassis, mis osutab vastava 

ettevalmistuse puudumisele. Ei ole selge, kas põhjuseks on tavakoolidele hariduslike erivajadustega 

õpilaste õpetamiseks ette nähtud vahendite vähesus või vastavate spetsialistide nappus (või mõlemad). 

Lisaks, kuna hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamiseks ette nähtud lisavahendeid ei anta 

omavalitsustele sihtotstarbelise toetusena, kaasamise eesmärgil, on koolidel, lapsevanematel ja 

keskvalitsusel keeruline jälgida, kas ressursse kasutatakse hariduslike erivajadustega õpilaste 

toetamiseks. 

Venekeelsed õpilased ei saa piisavalt tuge 

Kakskeelse õppe juurutamine üldkeskhariduses ja ebaefektiivne eesti keele õpe vene õppekeelega 

põhikoolides võib soodustada rahvusel põhinevat eristumist. Samal ajal kasutatakse kutsehariduses 

endiselt ka täielikult vene õppekeelega õppekavasid, mis võib mõjutada vene õppekeelega põhikooli 

lõpetajaid edasi õppimise valikuna kutseõppeasutust eelistama. Neid põhikoolilõpetajaid, kes jätkavad 



10 - HINNANG JA SOOVITUSED 

OECD ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI RESSURSSIDEST: EESTI - KOKKUVÕTE 

õpinguid lõpetamisele järgneval aastal kutseõppeasutuses, on vene õppekeelega põhikoolide lõpetajate 

seas märgatavalt rohkem kui eesti õppekeelega põhikoolide lõpetajate seas. Pärast seda, kui 

gümnaasiumiastmes hakati järkjärgult vene õppekeelt asendama kakskeelse õppega, on see vahe 

kasvanud. Eestis on küll mehhanisme vene õppekeelega koolidele täiendava rahalise toetuse ja 

venekeelsetele õpilastele eesti keele lisaõppe pakkumiseks, kuid need lahendused on piiratud 

ulatusega. Koolide rahastamise mudel sisaldab lisarahastust venekeelsete õpilaste õpetamiseks 

(potentsiaalselt täiendavate eesti keele tundide läbiviimiseks), ent selle lisarahastuse tegelikku 

kasutamist ei kontrollita. Mõnel juhul sunnivad raskused eesti keele omandamisel (peamiselt) 

venekeelseid peresid tegema märkimisväärseid kulutusi keeleõppe eratundidele. 

Kohalike omavalitsuste autonoomiat tasakaalustab piisav horisontaalne aruandekohuslus 

Kohalikel omavalitsustel ja koolidel on märkimisväärne autonoomia – nad võivad kohalikul ja 

kooli tasandil teha mitmesuguseid olukorra parandamisele suunatud otsuseid. Valitsustasandite 

vahelise rahastamissüsteemi üldine toimimine on taganud omavalitsustele piisavad, prognoositavad ja 

võrdväärsed tulud, seeläbi luues Eesti koolide detsentraliseeritud haldamise tugeva aluse. Isegi 

väikestel, maapiirkondades asuvatel ja/või majanduslikult ebasoodsas olukorras olevatel 

omavalitsustel on madala õpilane/õpetaja  suhtarvu juures olnud võimalik oma koole renoveerida, 

suurendada vastuvõttu koolieelsetesse lasteasutustesse ning tagada hõlbus füüsiline juurdepääs 

koolidele. Samuti on Eesti koolidirektoritel ulatuslik autonoomia ja kontroll kooli eelarve üle, kaasa 

arvatud õigus palgata ja vallandada õpetajaid, määrata nende palku (üle riigis kehtiva miinimumi), 

teenida ja kasutada kooli omatulu ning maksta õpetajate erialase enesetäiendamise eest (mille tarbeks 

riik eraldab sihtotstarbelist toetust). See on oluline tugevus, mis võimaldab tagada, et haridus aitaks 

kaasa kogukondade, perekondade ja üksikisikute laiemale sotsiaalsele ja majanduslikule heaolule. 

Kohaliku tasandi ja koolide ulatuslikuma autonoomiaga kaasneb märkimisväärne horisontaalne 

aruandekohuslus, mis kindlustab lapsevanemate, kohalike kogukondade ja mitmesuguste muude 

sidusrühmade aktiivse kaasatuse üldhariduskoolide hoolekogude ja kutseõppeasutuste nõunike kogude 

kaudu. Lisaks on Eestis hästi arenenud riiklikud infosüsteemid, mis võimaldavad jälgida paljusid 

kohaliku tasandi ja õppeasutuste tasandi protsesse (näiteks õpitulemusi, rahastamist ja inimressursside 

haldamist). Riigi, omavalitsuste ja koolide vahelise  vastutuse jagunemist tasakaalustavad  kaks 

omavahel seotud tegurit, mis tugevdavad kontrolli- ja tasakaalustussüsteemi: ühelt poolt 

turumehhanismide suhteline tugevus ja teiselt poolt läbipaistvust suurendavad meetmed. 

Koolidel endil on kvaliteedi tagamisel võtmeroll, kuid neile võiks kasuks tulla suurem väline 

kontroll 

Kvaliteedi tagamise süsteem kindlustab hea tasakaalu arendamise ja aruandekohuslusega seotud 

eesmärkide vahel, pannes suurt rõhku kvaliteedi parandamisele kooli enda poolt, välistades samas 

keskvalitsuse liigse kontrolli ja sekkumise. Koolid peavad vähemalt üks kord kolme aasta jooksul 

viima läbi sisehindamise. See ajavahemik vastab tavapärasele arengukava tsüklile ja koolidelt 

eeldatakse oma arengu hindamist kavas kirjapandu põhjal. Niisuguse lähenemisviisi eesmärk on 

kaasata kogu koolikogukond – hoolekogu, õppenõukogu, õpilasesindus ja välised eksperdid – kooli 

arendamisse ning sellega omistatakse põhiline vastutus kvaliteedi tagamise eest koolidele. Kuigi kooli 

sisehindamine on kohustuslik, on koolidel täielikult vabad käed sisehindamise läbiviimise viisi 

valimisel ja tulemustest teavitamisel. Ministeerium on küll töötanud välja koolide sisehindamise 

vahendid, kuid Eesti koolid ei ole kohustatud neid kasutama. See vähendab koolide kogemuste 

võrdlemise võimalusi ja eri koolide tegutsemisviiside ühtsust. Lisaks iseloomustab kvaliteedi tagamise 

protsesse vähene välismõju. Sisehindamiste tulemused leiavad vähest käsitlemist väljapool kooli; 

sisehindamise läbiviimiseks antakse koolidele suhteliselt vähe võrreldavaid kvaliteediandmeid; väline 
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toetus koolidele sisehindamise läbiviimiseks võiks olla suurem; ja hariduse kvaliteediraamistik on 

kasutusel vaid vähestes omavalitsustes. 

Lisaks tuleb märkida, et kuigi koolide hoolekogudele ja muudele organitele antud roll koolide 

toimimise ja selle korralduse mõjutamisel ja aktiivsel kujundamisel on üks Eesti koolisüsteemi 

tugevusi, sõltub see siiski väga suurel määral nende organite suutlikkusest seda rolli täita. Kooli 

tegevuse kavandamises ja selles, kui suurel määral koolikogukond selles osaleb, on suuri erinevusi. 

Tugevdada võiks ka koolijuhi kui pedagoogilise juhi rolli. Rahvusvaheliste uuringute tulemused 

näitavad, et Eesti koolijuhid osalevad kooli arendamisega seotud tegevustes, koolitundide jälgimisel ja 

kooli jaoks erialase enesetäiendamise kavade koostamisel suhteliselt vähe. 

Koolivalik on lai, kuid koolituslubade andmise protsess tekitab muret 

Erakoolide riiklik rahastamine on laiendanud koolivalikut, soodustanud erasektori osalemist 

haridussüsteemis ja suurendanud erinevaid pedagoogilisi lähenemisi kasutavate õppeasutuste hulka. 

Ka nõue, et need omavalitsused, kelle õpilased õpivad teistes omavalitsustes, hüvitaksid teistele 

omavalitsustele lähtuvalt õpilaste arvust tegevuskulud, on laiendanud koolivalikut ja soodustanud 

koolivõrgu korrastamist, tagades, et raha järgneb õpilastele sinna, kus nad koolis käivad. Samas on 

uute erakoolide sisenemine koolivõrku, mida soodustab rakendatav rahastamissüsteem, tekitanud 

väiksemaid koole ja klasse ning seega suurendanud koolisüsteemi kulukust. Puuduvad tõendid, et 

kulukuse kasvuga oleks kaasnenud õpitulemuste paranemine. Sarnaselt teistele pearahapõhistele 

süsteemidele (eriti nendele, kus on võimalik erakoolide riiklik rahastamine) on ka Eesti süsteemi puhul 

probleemiks riiklikult rahastatavate teenuste ja teenusepakkujate väljavalimine. Selleks tuleb teha 

pidevat järelevalvet koolituslubade väljastamise menetluste üle, mis sisaldavad valimist, ning selle 

põhjal vaadata läbi standardid ja nende rakendamine. Kui seda ei tehta, võivad uute teenuste ja 

teenusepakkujate rahastamistaotlused tekitada riigieelarvele ootamatu koormuse. Suurendada tuleb 

koolituslubade väljastamise otsuste läbipaistvust, eriti seoses täiendavate haridusteenuste vajaduse 

hindamisega. 

ELi vahendid loovad võimalusi koolisüsteemi efektiivsuse parandamiseks, kuid nende kasutamist 

oleks võimalik kohandada 

Eesti kasutab oma haridussüsteemi ajakohastamiseks ELi struktuuritoetusi. See on suur ajalooline 

võimalus viia ellu reforme hariduse kvaliteedi ja asjakohasuse parandamiseks ning rakendada 

vajalikke struktuurimuudatusi, et teha haridussüsteem tõhusamaks ja majanduslikult 

jätkusuutlikumaks. Aastatel 2014–2020 ELi struktuuritoetusi kasutatakse jõuliselt selleks, et 

kavandada muudatusi, mis tagavad Eesti koolisüsteemi parema tõhususe ja tulemuslikkuse. Näiteks 

kasutatakse uue perioodi vahendeid uue riigigümnaasiumide võrgu arendamiseks ja omavalitsuste 

põhikoolide taristu parandamiseks. Samas osutavad ELi vahendite kasutamise analüüsid, et ELi 

struktuuritoetuste abil ellu viidavaid projekte oleks võimalik veidi kohandada. Probleemsete 

valdkondade hulka kuuluvad järelevalve projektide rakendamise üle, sekkumiste põhjendatuse selgus, 

tähelepanu meetmete rahalisele jätkusuutlikkusele, projektide valikukriteeriumide läbipaistvus ja 

mõjuhindamiste korraldus. 

Koolijuhte peetakse oluliseks ressursiks, kuid neid võiks rohkem toetada 

Poliitilisel tasandil on selgelt tunnustatud tähtsat rolli, mida Eesti koolides etendavad koolijuhid. 

Koolijuhte peetakse oluliseks ressursiks ja nende erialast arengut äärmiselt vajalikuks. Alates 2015. 

aastast rakendatakse äsja ametisse astunud koolijuhtidele ja tulevastele koolijuhtidele suunatud 

erialase enesetäiendamise programme. See on kooskõlas koolijuhtidele õppekava täitmise tagamisel ja 

ressursside haldamisel antud autonoomia suure ulatusega. Koolijuht vastutab koolis pakutavate 
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haridusteenuste üldise kvaliteedi eest, töötab välja kooli arengukava ja jälgib selle rakendamist. Samas 

ei peeta koolijuhi ametit atraktiivseks ja koolijuhtide töötasu on ebapiisav. Koolijuhi amet on pigem 

õpetajaameti laiendus ja sellega ei kaasne piisavalt eristuvat ametiseisundit. Eestis ei ole selget 

koolijuhtide karjäärisüsteemi. 

Samuti puudub koolijuhtidele ametialase tagasiside andmise süstemaatiline korraldus. Puudub 

koolijuhtide hindamise keskne raamistik ja hindamine ei ole kohustuslik. Koolijuhi hindamise kord on 

täiel määral koolipidaja otsustada. Kui koolipidajad viivadki läbi koolijuhtide korrapäraseid hindamisi, 

siis tõenäoliselt kasutatakse hindamisel väga erinevaid kriteeriume. Ka on vähe tõenäoline, et need 

kriteeriumid oleksid seostatud kooli sisehindamise kriteeriumitega. Lisaks on koolijuhtide hindamise 

võimekus koolipidajate lõikes äärmisel erinev. Mõnel koolipidajal on omaette haridusega tegelev 

osakond, mis vastutab koolide eest, kuid töötajate arv sellistes osakondades on erinev ja võib 

mõningatel juhtudel piirduda vaid ühega. Üldiselt näib, et Eestis puudub koolijuhtidele nende 

tulemuste ja tegevuse kohta ametialase tagasiside andmise kultuur. Koolipidaja ja koolijuhi vaheliste 

ametialase tagasiside andmise arutelude sagedus on erinev, nagu ka nende arutelude laad ja see, kas 

need on seostatud mingi ametialase hüve või karistusega. 

Kohalikul tasandil on ulatuslik autonoomia õpetajaskonna haldamisel ja õpetamisressursid näivad 

olevat süsteemis võrdselt jaotunud 

Eestis on kohalikule tasandile antud ulatuslik autonoomia õpetajaskonna haldamisel. Koolidel on 

märkimisväärne vabadus nii õpetajate palkamisel ja vallandamisel kui ka õpetajate palkade 

määramisel (üle riikliku õpetajate töötasu alammäära). Süsteemis, kus koole hinnatakse õpilaste 

edasijõudmise parandamise suutlikkuse alusel, on see üks tugevaid külgi. Samuti on koolijuhtidel 

piisavalt võimalusi õpetajaskonna pädevuste arendamiseks vastavalt kooli arengukavale. Koolid 

rakendavad õpetajate koolisisest hindamist, mis hõlmab tundide vaatlemist ja millel on mõju õpetajate 

erialasele arengule. See suurendab koolijuhtide võimalusi õpetajate erialaste pädevuste kujundamiseks 

nii, et need vastaksid asjakohaselt kogukondade vajadustele. Koolide autonoomia õpetajate arvu ja 

õpetajate tööjaotuse üle otsustamisel, annab võimaluse valida koolide jaoks optimaalsel arvul 

aineõpetajaid. Samuti nähtub rahvusvahelistest andmetest, et õpetajaskond on koolide ja nende 

asukohtade vahel võrdselt jaotunud. Ka õpetajate töökogemus, kvalifikatsioon, õpilaste ja õpetajate 

suhtarvud ning õpetajate erialase enesetäiendamise intensiivsus näivad olevat koolide ja erinevate 

piirkondade vahel võrdselt jaotunud. 

Kasutusele on võetud uus õpetajate kompetentsipõhine kutsesüsteem, kuid selle potentsiaali ei 

kasutata piisavalt 

Eestis on võetud kasutusele kompetentsipõhine kutsesüsteem nii üldhariduskoolide (neli 

ametijärku) kui ka kutseõppeasutuste (kolm ametijärku) õpetajatele. See on positiivne samm, millega 

asendati varasem keerukas ja ressursimahukas õpetajate atesteerimise süsteem. Uuel kutsesüsteemil on 

mitu eelist. Esiteks on eri ametijärkudeni jõudmine pädevuspõhine protsess, s.t hinnatakse otseselt, kas 

õpetaja on omandanud karjääri eri etappides tegutsemiseks vajalikud pädevused, lähtudes õpetajate 

kutsestandarditest. Teiseks on uus süsteem paremini seostatud õpetamispraktikaga, eelkõige 

töökogemuste analüüsi ja mõningatel juhtudel tunni vaatlemise kaudu. Varasem õpetajate 

atesteerimise mudel oli liiga ressursimahukas ja meenutas akadeemilist kontrolli, milles ei 

keskendutud õpetajate põhitööle. Kolmandaks vastutavad uue kutsesüsteemi eest ka õpetajad ise – 

Eesti Õpetajate Liidu kui ühe kutseandja kaudu. Uue mudeli puhul eeldatakse karjäärisüsteemis 

kõrgemate ametijärkudeni jõudmiseks õpetajatelt sügavamaid teadmisi, kõrgetasemelisemaid ja 

tulemuslikumaid õpetamismeetodeid, vastutust õppekava ja hindamisega seotud küsimuste eest koolis, 

kolleegide abistamist jne. Arvestades koolis täidetavate rollide võimalikku mitmekesistumist 
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karjääriredelil ülespoole tõustes, võiks see karjäärisüsteem aidata kaasa karjäärivõimaluste 

laienemisele. 

Samas ei kasutata olemasoleva kompetentsipõhise kutsesüsteemi potentsiaali üldhariduskoolide 

ja kutseõppeasutuste õpetajate puhul täies mahus. Praeguses etapis on sisuliselt tegemist vabatahtliku 

vahendiga, mille abil formaalselt tunnustatakse õpetajate pädevusi, kuid millel ei ole otsest seost 

töötasuga ega koolis täidetavate rollidega. Näib, et õpetajad ei ole kuigi hästi kursis õpetajate 

kutsestandarditega ega ametijärkudega, milleni nad võiksid jõuda. Need, kes on uutest protsessidest 

teadlikud, ei ole eriti huvitatud neis osalemisest, sest selleks puuduvad stiimulid. Lisaks tundub, et 

koolidirektorid võtavad ametijärke kooli tasandil palkade kehtestamisel vähe arvesse. Üldiselt näib, et 

Eesti koolides ei kasutata kompetentsipõhist kutsesüsteemi õpetajate vahel rollide ja ülesannete 

jaotamise alusena. Seega vajab kutsesüsteem õpetamisressursside haldamises kinnistamist. 

Õpetajate erialane enesetäiendamine on hästi väljakujunenud, kuid selle toimimine on mitmeti 

problemaatiline 

Õpetajate erialane enesetäiendamine on Eestis hästi väljakujunenud ja selleks kasutatakse 

erinevate koolitajate poolt laias valikus pakutavaid programme. Koolidel on erialase enesetäiendamise 

jaoks olemas eelarvelised vahendid ja täiendkoolituse pakkumise turg tundub vastavat koolide 

vajadustele. Positiivne on ka see, et uue kutsesüsteemi arendamise kontekstis nähakse 

enesetäiendamises erialaseks arenguks ja karjääri edendamiseks vajalike uute pädevuste omandamise 

vahendit. Õpetajate erialase enesetäiendamise toimimine on siiski veidi problemaatiline. Esiteks näib, 

et õpetajate erialase enesetäiendamise kavade koostamisel ei lähtuta kuigivõrd õpetajate koolisisese 

hindamise tulemustest. Teiseks tundub, et kui koolid korraldavadki õpetajate koolisiseseid hindamisi, 

siis nende kooskõla kooli arengukavadega on piiratud. Kolmandaks näib, et mõnede Eesti õpetajate 

puhul takistavad täienduskoolitusel osalemist kursuste liiga kõrged hinnad, toimumisaja sobimatus 

töögraafikuga ja õpetajate erialasele enesetäiendamisele suunatud tegevuste vähene asjakohasus. 

Neljandaks, kuigi erialast enesetäiendamist pakutakse avatud turul, kus tegutseb väga mitmesuguseid 

koolitajaid, puudub täienduskoolitusprogrammide akrediteerimise kord. 

Õpetajate tegeliku töötasu kehtestamisel kasutatavad kriteeriumid ei ole läbipaistvad 

Eestis otsustatakse õpetajate karjääri edenemine ja nende tegelikud palgad tavaliselt kooli 

tasandil, direktori poolt, ehkki mõnes omavalitsuses peavad koolidirektorid järgima õpetajate 

töötasude kohalikku raamistikku, eriti kui see on kehtestatud haridustöötajate ametiühingutega 

sõlmitud kollektiivlepingu alusel. Õpetajaskonna haldamisel peaasjalikult kooli tasandil on mõned 

eelised. See võimaldab koolidirektoritel personali asjakohaselt planeerida ja tasustada ning õpetajaid 

koolis hoida ja motiveerida, lähtudes oma kooli oludest. Samas tekitavad muret õpetajate tegelike 

palkade (või õpetajate riiklikku alampalka ületavate summade) määramisel kasutatavate kriteeriumide 

ning õpetajate karjääri edenemist ja erialase arengu arvesse võtmist käsitlevate kooli tasandi (või 

omavalitsuse tasandi) reeglite vähene läbipaistvus ja subjektiivsus. Paljud õpetajad tunnetavad, et 

palgatõusu ja võimalikke rahalisi hüvesid käsitlevad reeglid ei ole läbipaistvad. Õpetajate palkade 

määramise läbipaistvuse puudumine on peamiselt tingitud sellest, et puuduvad riiklikud õigusnormid, 

mis käsitleksid õpetajate kutsesüsteemi ning õpetajate töötasude seostamist nende karjääri edenemise 

ja tööülesannetega. Ka õpetajate töötulemuste hindamisel ei lähtu koolid üldjuhul ühtsetest 

standarditest. See võib olla põhjus, miks koolidirektorid ei loo tihedamat seost töötasu ja töötulemuste 

vahel ega suurenda õpetajate töötasu vastavalt nende lisaülesannetele. 
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Poliitikasoovitused 

Jätkata koolivõrgu korrastamisega kasutades selleks koostöö mehhanisme 

Arvestades praegust märkimisväärset ebaefektiivsust haridusteenuste osutamisel (nt väikesed 

koolid ja klassid) ja jätkuvaid demograafilisi muutusi, on koolivõrgu korrastamine hariduspoliitiline 

prioriteet. Tõhusama ja õiglasema koolivõrgu loomise nurgakiviks on planeerimisvõimekuse, 

koordineerimismehhanismide ja omavalitsuste koostöö arendamine. Koolivõrgu korrastamisel tuleks 

teha optimaalsed valikud, et tagada kvaliteetne haridus kõigile lastele. Tuleks seada eesmärk tagada, et 

kvaliteetse hariduse kättesaadavus ei sõltuks õpilase elukohast. Seetõttu on oluline mitte keskenduda 

kokkuhoiule ega pidada kättesaadavust kvaliteedist tähtsamaks. Seega tuleks koolivõrgu korrastamisel 

eelkõige lähtuda õpilaste parimatest huvidest. 

Koolivõrgu korrastamisel, eriti väikestes omavalitsustes, võib Eesti kaaluda erinvaid strateegiaid. 

Üks võimalus on väikesed koolid sulgeda või neid ühendada või siis vähendada koolides pakutavaid 

teenuseid (näiteks muutes kooli ainult 4-klassiliseks), kaaludes hoolikalt niisuguste alternatiivide 

kulusid ja teostatavust näiteks seoses õpilaste transpordi ja majutamisega. Teine võimalus on üksteise 

lähedal asuvate koolide ühine ressursikasutus. Jagatud ressurssideks võivad olla õpetajad (kes viiksid 

läbi õppetunde ja muid tegevusi mitmes koolis), spordirajatised (kus võiksid käia kõigi koostöös 

osalevate koolide õpilased), arvutiklassid jms. Veel üks võimalus on koondada koolid rühmadeks, nii 

et mitu üksteise lähedal asuvat väikest kooli muudetakse ühe õppeasutuse satelliitideks ning kõigil neil 

koolidel on üks juhtkond ja eelarve. 

Iga maakonna või piirkonna eripärast tuleneb, et tõhusa koolivõrgu koordineerimise ja 

planeerimise strateegias tuleks lähtuda selgest maakonnapõhisest või omavalitsuste vahelisest vaatest 

ning eesmärk peaks olema koolivõrgu kujundamise ja planeerimise piirkonnakesksus. Seda võiks 

korraldada piirkondlike planeerimisplatvormide kaudu, mis hõlmavad hariduse kõiki tasemeid ja mille 

tegevusse kaasatakse kõikide sidusrühmade esindajad (näiteks omavalitsused, erakoolid, piirkonna 

tööandjate esindajad ning riigiasutuste ja maavalitsuste esindajad) ning mis on seostatud 

regionaalarengu protsessidega. Samuti peaks piirkondlik planeerimine soodustama ulatuslikumat 

horisontaalset koostööd omavalitsuste, eriti väikeste omavalitsuste vahel. Sellise koostöö vähese 

soodustamise põhjuseks on tõhusate organisatsiooniliste ja finantsmudelite puudumine, nõrk 

maakonna tasandi koordineerimine ja koolidirektorite tugev roll, mille tulemusena on haridusteenuste 

või nendega seotud teenuste ühise pakkumise nimel tehtav koostöö harv nähtus. Omavalitsuste 

koostöö võiks hõlmata põhikoolide ühist haldamist, transporditeenuste parandamist, mitmesuguste 

rajatiste ühist kasutamist, ühiseid hankeid, koolide ühist hooldust, spetsialistide teenuste 

kättesaadavuse parandamist jne. 

Muuta vastutuse jagunemine haridussüsteemis selgemaks ning korrastada gümnaasiumivõrku 

Vastutuse jagunemine haridussüsteemis vajab täpsustamist. Valitsuse keskpika perioodi eesmärk 

muuta haridussüsteemis vastutuse jagunemist nii, et omavalitsused vastutavad alus- ja põhihariduse 

ning riik vastutab üldkesk- ja kutsehariduse ja HEV-koolide eest, tundub olevat õige samm vastutuse 

selgemaks muutmise suunas. See vähendaks tarbetut dubleerimist, annab võimaluse tegevust 

haridustasemete (ja -liikide) piires paremini koordineerida, loob tihedamad sidemed koolide 

rahastamise ja juhtimise ning aruandekohusluse vahel, hõlbustab hariduse strateegiliste eesmärkide ja 

kooli tasandi juhtimise kooskõlla viimist, võimaldab vastutusvaldkondi selgemalt määratleda ja aitab 

kaasa koolivõrgu planeerimisele. 

Selles kontekstis tuleb toetada keskvalitsuse poliitikat, mis ei toeta, et omavalitsused looksid uusi 

koole, kus põhihariduse pakkumine on ühendatud keskhariduse (10.–12. klass) pakkumisega. Samas 
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kaasneb üldkeskhariduse „retsentraliseerimisega” mitmeid probleeme ja seejuures tuleb tegutseda 

tõsise ettevaatusega. Soovitame järgmist strateegiat: i) omavalitsused peavad teatud tähtajaks kas 

looma mõistliku suurusega eraldi gümnaasiumid või sulgema olemasolevad gümnaasiumiklassid; ii) 

omavalitsused, kes tõendavad oma suutlikkust korraldada riigi määratud näitajatele (näiteks pakutava 

hariduse kvaliteet ja mitmekesisus) vastava üldkeskhariduse pakkumist ja väljendavad soovi jätkata 

üldkeskhariduse pakkumise korraldamist, võiks lubada seda teha riigiga sõlmitud ametlike lepingute 

alusel; ja iii) kavandatavad riigigümnaasiumid võiksid olla suunatud üldkeskhariduse vajaduse 

rahuldamisele nendes geograafilistes piirkondades, kus omavalitsused ei suuda pakkuda riigi määratud 

näitajatele vastavat teenust. 

Luua tugevamad rahalised stiimulid koolivõrgu korrastamiseks 

Üks võimalus, mida võiks koolivõrgu korrastamisel kaaluda, on kehtestada klassi suuruse lävi või 

keskmine klassi suurus, millest väiksema õpilaste arvu korral ei saada riigieelarvest toetust, välja 

arvatud juhul, kui kool on määratletud „kaitsealuse” koolina, et tagada hariduse kättesaadavus 

äärealadel. See soodustaks klasside ühendamist, kui minimaalne määratud õpilaste arv klassis on 

piisavalt suur. Valitsus võiks määrata klassi keskmise miinimumsuuruse, millest väiksema õpilaste 

arvu korral ei rahastata kooli riigieelarvest, kui kooli keskmine klassi suurus püsib mitme (näiteks 

kolme) aasta jooksul allpool läve. Klassi keskmist suurust mõõdetaks õpilaste keskmise arvuna klassi 

kohta. Eri kooliastmetele ja piirkondadele tuleks määrata erinevad klassi suuruse läved. 

Põhikooliklassid (eriti 1.–6.) peavad maapiirkondades olema väiksemad kui keskkooliklassid, kuivõrd 

keskkooliõpilased saavad koolis käimiseks läbida pikemaid vahemaid. Klassi keskmise 

miinimumsuuruse põhjal tagatud riigi rahastamise piires jääb koolipidajatele ja koolidele autonoomia 

klasside korraldamisel, sealhulgas konkreetsete klasside tegeliku suuruse üle otsustamisel. Kui 

omavalitsused soovivad pidada koole, mille klasside keskmine suurus jääb alla kehtestatud 

miinimumi, peaksid nad lisakulud katma oma eelarvest. 

Klassi suuruse läve kehtestamise alternatiivina võib kasutada täiendavaid meetmeid, et väikeseid 

koole ja klasse pidavaid koolipidajaid rahaliselt survestada, näiteks muutes olemasolevat 

rahastamismudelit, mille kaudu antakse väikestele omavalitsustele õpilase kohta rohkem raha. Seeläbi 

suureneks väiksemate omavalitsuste puhul normatiivne klassi suurus, mille alusel kujuneb erineva 

õpilaste arvuga omavalitsustes arvestuslik õpetajate ametikohtade arv. Veel ühe lisameetmena võib 

kehtestada õpilaste miinimumarvu, alates millest kool koolivõrku arvatakse, näiteks 1.–9. klassis 

keskmiselt 20 õpilast ja 10.–12. klassis keskmiselt 25 õpilast. Klassi suuruse piisavalt kõrge lävi kui 

koolide koolivõrku arvamise alus võib aidata lahendada probleemi, mis seisneb selles, et uute 

erakoolide teke (mida soodustab erakoolide rahastamine riiklike koolidega sama valemi alusel) on 

vähendanud koolide keskmist suurust ja seeläbi ka koolisüsteemi tõhusust. 

Lisaks peaks valitsus kaaluma ka sihtotstarbeliste toetuste kasutamist, et täiendava rahastamisega 

aidata omavalitsusi hariduslike erivajadustega õpilaste tavakooli kaasamisel; venekeelsetele õpilastele 

täiendava eesti keele õppe pakkumisel; nende perede sihtotstarbelisel toetamisel, kes ei suuda maksta 

kohatasu koolieelsetes lasteasutustes; ning koolitranspordi ja õpilaskodude toetuseks. 

Ümber mõtestada koolipersonali korraldus ja muuta õpetajaamet selekteerivamaks 

Koolivõrgu korrastamisel on koolipersonali ümberkorraldamine üks esmatähtsaid ülesandeid. 

Esiteks eeldab koolivõrgu korrastamine tõenäoliselt teatava osa õpetajate koondamist. Sellega kaasneb 

vajadus töötada välja strateegiad  praeguste õpetajate suunamiseks teistesse sektoritesse või pensionile, 

keda koolivõrgu korrastamine mõjutab. Osaliselt lihtsustab õpetajate koondamist pensionieale 

lähenevate õpetajate suur osakaal. Oluline on tagada, et pensioniikka jõudnud õpetajad ka tegelikult 

pensionile läheksid. Teistesse sektoritesse liikuvaid õpetajaid tuleb varakult ette hoiatada, et neil oleks 
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võimalik elukutse vahetamiseks valmistuda. Sellega võiks kaasneda mõningane rahaline toetus 

teistesse tegevusvaldkondadesse üleminekuks vajaliku koolituse läbimisele. Mõningad koolivõrgu 

korrastamise tulemusena koondatud õpetajad saaksid asuda tööle mitmes muus kooliga seotud 

valdkonnas, täites uusi ülesandeid eesmärgiga suurendada koolide suutlikkust vastata 

mitmekesisematele vajadustele. Näiteks võiks neid kaasata hariduslike erivajadustega õpilaste 

tavakoolidesse ja -klassidesse kaasamisel ja kasutada õpiraskustega õpilaste individuaalse toetamise 

strateegiate rakendamisel ning anda neile nõuandev roll ühes või mitmes koolis. 

Teiseks, vaatamata asjaolule, et Eesti koolisüsteemis valitseb üldiselt õpetajate ülepakkumine, on 

koolisüsteemi jaoks oluline tagada õpetajaskonna uuenemine teatava kiirusega, et koolisüsteemis oleks 

alati uusi ideid ja vaatenurki. Tähtis on, et äsja hariduse saanud õpetajad ei läheks koolide jaoks 

kaduma. Eestis on ilmselgelt võimalik olla õpetajate palkamisel ja õpetajakoolitusse vastuvõtmisel 

valivam. Arvestades, et eelseisvatel aastatel ei teki kuigi palju uusi õpetajakohti, on õpetajakoolitusse 

vastuvõtmisel kahtlemata võimalik rakendada märksa rangemat valikut, et vabadele kohtadele asuksid 

tööle ainult esmaklassilised lõpetajad. Sellega võiksid kaasneda õpetajakarjääri alguses rakendatavad 

meetmed: karmistada võiks õpetajana tööle asumisel kohaldatavaid nõudeid ja samas võiks 

alustavatele õpetajatele ette näha paremad stiimulid, et parimad lõpetajad tõepoolest õpetajana tööle 

asuksid. 

Kolmas tähtis ülesanne on töötingimuste parandamine Eesti koolides. Koolieelsete lasteasutuste 

õpetajate palgad vajaksid tõstmist, et need jõuaksid üldhariduskoolide õpetajate palkadele lähemale. 

Samal ajal on vaja teha suuremaid jõupingutusi koolide paremaks toetamiseks ressurssidega, et neil 

oleks võimalik pakkuda õpetajatele paremaid õppematerjale ja asjakohasemat erialast 

enesetäiendamist ning paremaid tingimusi õpilaste individuaalseks abistamiseks. Viimati nimetatu 

võib hõlmata õppimise abipersonali suurendamist koolides, mis peaks olema osa üldeesmärgist 

parandada koolide suutlikkust pakkuda erivajaduste ja õpiraskustega õpilastele individuaalset toetust. 

Muuta kutseharidus atraktiivsemaks valikuks ja parandada selle efektiivsust 

Kutsehariduse atraktiivsuse ja efektiivsuse parandamiseks tuleks õppekavad viia paremasse 

kooskõlla tööturu ja regionaalarengu vajadustega, kaasata tööandjaid senisest enam ja suurendada 

lõpetajate osakaalu. Terviklik strateegia võiks hõlmata niisugust rahastamisviisi, mis tagab 

õppeasutustele suurema stabiilsuse ja paremad stiimulid lõpetajate osakaalu suurendamiseks; õpilaste 

paremat karjäärinõustamist; tööandjate pühendunumat osalemist; ning regionaalarengu strateegiate 

arvesse võtmise tagamist. 

Kutsehariduse rahastamise stabiilsuse ja prognoositavuse parandamiseks on soovitatav riikliku 

koolitustellimuse raames seniste iga-aastaste otsuste asemel võtta kasutusele üleriigiline keskpikal 

perioodil põhinev kutseprofiilide planeerimine ja sellega seotud rahastamine, määrates kindlaks 

riiklikult rahastatavate õppekohtade arvud iga kutseala ja kutseõppeasutuse kohta kolmeks aastaks. Et 

vähendada väljalangevust Eesti kutseõppeasutustest, tuleks ühe esmatähtsa meetmena parandada 

karjäärinõustamise teenuseid nii enne kutseõppeasutustesse astumist kui ka kutseõppe ajal. 

Väljalangevuse vähendamine kutsekeskhariduse tasemel võib nõuda siiski komplekssemate meetmete 

kasutuselevõttu. Olulised meetmed on näiteks varajane hoiatussüsteem, mis aitab teha kindlaks koolist 

väljalangemise ohus olevad õpilased, ning õpetajate ennetussuutlikkuse ja kutseõppeasutuste 

institutsioonilise suutlikkuse arendamine. Eesti valitsus juba kaalub üht võimalikku stiimulit, mis 

aitaks suurendada kutseõppeasutuste lõpetajate osakaalu: konkreetsete kutseõppeasutuste rahastamisel 

tulemuspõhise komponendi kasutuselevõtmist. Rahastamismudelile tulemuspõhise komponendi 

lisamisel tuleks aga olla ettevaatlik, et vältida soovimatuid tagajärgi. Tõenäoliselt oleks õppeasutuste 

jaoks lõpetajate osakaalu suurendamise piisav stiimul ka see, kui see komponent on väike (näiteks 2–

5% rahastusest). Lisaks peaks keskvalitsus kohandama konkreetsete kutseõppeasutuste rahastamist 
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selliselt, et õpilase kohta antav raha põhineks tegelikult koolis õppivate õpilaste arvul, s.t 

koolitustellimusel põhinevat rahastamist tuleks õppeaasta jooksul korrigeerida, võttes arvesse vabaks 

jäänud kohti ja koolist välja langenud õpilaste arvu. 

Samuti on soovitatav uurida mitmesuguseid võimalusi ja stiimuleid, suurendamaks ettevõtete 

osalemist kutsehariduse kulude katmises. Üks võimalus on luua kutsehariduse fond, kuhu teevad 

sissemakseid need ettevõtted, kes koolitusse otseselt ei investeeri. Maksusoodustused võivad innustada 

tööandjaid tegema suuremaid sissemakseid. Veel üks võimalus on laiendada kombineeritud koolituse 

võimalusi, mille puhul ettevõtted aitavad kanda praktikakulusid, makstes praktikantidele palka. Nende 

strateegiate eesmärk on pakkuda kutsehariduse süsteemis rohkem töökohal toimuvat väljaõpet ja 

praktikat. Töökohal toimuva väljaõppe edendamisel on põhiküsimuseks väljaõppe käigus tehtava 

tootva töö, praktikandile makstava palga ja toetuste summa vahelise tasakaalu leidmine. 

Laiendada kaasavat haridust hariduslike erivajadustega õpilastele ja kohandada HEV-koolide 

funktsioone 

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste tavakoolide tavaklassidesse kaasamine on olnud väga 

aeglane. See on vastuolus Eesti eesmärgiga pakkuda kaasavat haridust. Üks osa lahendusest oleks 

suurendada tavakoolidele HEV-õpilaste eest antavat rahalist toetust. Seega peaks keskvalitsus vaatama 

läbi koefitsiendid, mida kasutatakse tavakoolidele nii tava- kui ka eriklassides HEV-õpilaste õpetamise 

eest makstava pearaha määramisel. Need koefitsiendid peaksid võimaldama koolidel palgata hästi 

kvalifitseeritud abiõpetajaid, kes töötaksid integreeritud klassides. Samuti on oluline, et tavakoolides 

õppivate HEV-õpilaste eest antav toetus oleks sihtotstarbeline ja et rakendataks tõhusaid mehhanisme 

jälgimaks, kas toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt HEV-õpilaste tavaklassidesse kaasamise 

hõlbustamiseks. Kaasava hariduse pakkumise laiendamine eeldab ka seda, et HEV-koolid laiendaksid 

oma funktsioone, toetades nii tavakoolides õpetatavaid erivajadustega õpilasi kui ka neis koolides 

kaasavat haridust andvaid õpetajaid. Kaasava hariduse strateegia teine oluline komponent on 

tavakoolide toetamine kaasava hariduse pakkumisel. See võib olla aeglane ja järkjärguline protsess, 

mida on aga võimalik võimekuse ulatusliku ja tõhusa suurendamise abil märkimisväärselt kiirendada. 

Kaasava hariduse andmine eeldab suuri muutusi tavakoolide õpetajate erialases pädevuses ja 

hoiakutes. Kaasava hariduse eduka pakkumise saavad tagada vaid õpetajad, kes suudavad kasutada 

rikkalikus valikus uuenduslikke õppemeetodeid ja luua õpikeskkonna, mis toetab personaliseeritud 

õpetamist ja õppimist. Kõik õpetajad peaksid kas algse õpetajakoolituse või erialase enesetäiendamise 

programmide raames saama mõningase ettevalmistuse, et tulla toime klassis, kus õpib HEV-õpilasi. 

Pakkuda venekeelsetele õpilastele täiendavat toetust eesti keele omandamisel 

Keskvalitsus peaks kaaluma sihtotstarbelise toetuse kasutuselevõtmist, et pakkuda omavalitstele 

ja koolidele rahalist abi eesti keele lisatundide andmiseks, mis on vajalikud selleks, et venekeelsed 

õpilased valdaksid riigikeelt. Keele omandamise probleemid on venekeelsetele õpilastele Eesti 

haridussüsteemis edasiliikumisel selgelt takistuseks ja muudavad selle nende jaoks kulukamaks. See 

olukord on vastuolus Eesti eesmärgiga tagada võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine. Keelebarjäär 

võib kallutada venekeelseid õpilasi keskhariduse astmes otsustama kutseõppeasutuse kasuks. Selle 

valiku aluseks oleva olukorra parandamine võiks seega aidata kaasa ka süsteemi tõhususe 

parandamisele. 

Investeerida alusharidusse 

Alushariduse rahastamine vajab reformimist. Kuigi alushariduse hõlmavuse määr on 3–5-aastaste 

laste puhul nüüdseks kõrge, on avaliku sektori kulutused alusharidusele (SKPst elaniku kohta) OECD 

standardeid arvestades endiselt väga madalad. See kajastub koolieelsete lasteasutuste õpetajate väga 
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madalates palkades, mille tulemuseks võib olla alusharidusteenuste madalam kvaliteet. Alushariduse 

vähene riiklik rahastamine on osaliselt seletatav asjaoluga, et selle eest vastutavad omavalitsused, 

mille omavahendid on sageli väga piiratud. Kuna alusharidus on lapse edukaks kooliteeks 

ettevalmistamisel äärmiselt tähtis, soovitame, et pärast seda, kui hariduse jaoks vabaneb täiendavaid 

vahendeid (näiteks koolivõrgu korrastamise tulemusena), võtaks Haridus- ja Teadusministeerium 

järkjärgult enda kanda vastutuse alushariduse riikliku rahastamise eest, eraldades omavalitsustele 

alushariduse jaoks riiklikke vahendeid, nii nagu ta praegu teeb seda üldhariduse puhul (läbi 

haridustoetuse). 

Koolide sisehindamise tõhustamiseks, tugevdada välist kontrolli 

Koolide sisehindamiste tulemusi oleks vaja piisaval määral kooliväliselt analüüsida. Ühe 

võimalusena võiks kaaluda praeguse temaatiliste välishindamiste läbiviimise laiendamist kogu kooli 

hõlmavale individuaalsele hindamisele, kui andmed osutavad, et koolis võib olla konkreetseid 

kvaliteediprobleeme. Koolide puhul, kus riskid on kindlaks tehtud, võiks toimuda sisehindamise 

tulemuste ja protseduuride põhjalik analüüs ning vajaduse korral võiksid nõustajad pakkuda koolile 

vajalikku abi. Sisehindamise läbiviimise võimekus on kooliti erinev. Paljudes haridussüsteemides, kus 

korraldatakse kogu kooli hõlmavaid välishindamisi, kohandatakse seetõttu hindamistsükleid või 

hindamise intensiivsust vastavalt kooli suutlikkusele viia läbi rangeid sisehindamisi. Koolide puhul, 

mille sisehindamise protseduurid on vähem põhjalikud, korraldatakse sagedasemaid või 

intensiivsemaid välishindamisi. Veel üheks võimaluseks on koolide sisehindamiste väline kinnitamine 

auditite kaudu, mida korraldab näiteks mingi kontrolliorgan. Täiendava meetmena võiks panna 

suuremat rõhku sisehindamiste tulemuste avalikustamisele ja kasutamisele. See on valdkond, kus 

võiksid kehtida selgemad protseduurid ja nõuded, mille kohaselt kas hoolekogu või nõunike kogu 

kommenteeriks avalikult kooli sisehindamise tulemusi ja tooks välja arendamist vajavad valdkonnad. 

Muuta koolijuhi amet atraktiivsemaks ja pakkuda koolijuhtidele täiendavat ametialast tuge 

Eestis on keeruline leida uusi andekaid inimesi, kes õpiksid koole juhtima ja lõpptulemusena 

koolijuhtidena tööle asuksid. Ilmselgelt on vaja muuta koolijuhi amet atraktiivsemaks; selleks tuleb 

koolijuhi karjääritee ümber mõtestada ning leida võimalusi muuta juhtivatel ametikohtadel töötamine 

rahaliselt ahvatlevamaks. Selle ametikoha populariseerimiseks võib kaaluda järgmisi samme: 

koolijuhtide selge karjäärisüsteem (karjääri edenemise sidumine konkreetsete juhtimiskohustustega, 

mille aluseks on koolijuhtide kutsestandardid); koolijuhtide sõltumatu palgaastmestik; ja hindamised, 

mis on aluseks karjääriredelil edasiliikumisele. Samuti on kindlasti vaja töötada välja koolijuhtide 

hindamise metoodilisem ja ühtsem korraldus ja tagada selle rakendamine. Koolijuhtide hindamise 

objektiivsuse suurendamiseks on väga soovitatav kasutada keskset alusmaterjali. „Autoriteetsete” 

kutsestandardite väljatöötamisel võib olla võimalik kasutada sisendina Eestis koolijuhtide 

kutsestandardite koostamiseks tehtud varasemat tööd. Oluline on kavandada hindamisprotseduurid, -

raamistikud ja -tingimused, mis ei muudaks hindamist liiga aja- ja töömahukaks, vaid mis oleksid 

kasutatavad tegevuse kvaliteedi parandamise tõhusa vahendina ning mida koolijuhid peaksid 

kasulikuks ja asjakohaseks. 

Muuta õpetajate kooliväline hindamine kohustuslikuks nõudeks ja saavutada, et koolipidajad 

lähtuksid ametijärkudest 

Kasulik oleks muuta õpetajate perioodiline kooliväline hindamine, mis põhineb olemasoleval 

kompetentsipõhisel kutsesüsteemil, kohustuslikuks nõudeks. Õpetajate hindamine on vajalik karjääris 

järgmiste ametijärkudeni jõudmiseks ja selle peamine eesmärk on saada kinnitus, et õpetajate tegevus 

vastab standarditele. Hindamine peaks olema aluseks karjääri arengule ja õpetaja erialase 

enesetäiendamise kavale. Selline lähenemisviis edastaks sõnumi, et õpetajaametis karjääri tegemise 
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eelduseks on kõrgetele standarditele vastavuse saavutamine. Samal ajal peaks õpetajate hindamisemise 

süsteem motiveerima õpetajaid oma teadmisi ja oskusi täiendama ning premeerima õpetajaid nende 

tulemuste ja kogemuste eest. Mõte on selles, et hindamise protsess (koos kompetentsipõhise 

kutsesüsteemiga) integreeritakse keskpika perioodi jooksul koolipõhiste personalijuhtimise 

meetoditega, kusjuures integreerimise viisi määrab iga kool ise. See tähendaks, et koolid ja/või 

omavalitsused peavad kavandama palgaastmestikud, mis võtavad arvesse riiklikult kehtestatud 

kompetentsipõhist kutsesüsteemi. Niisuguse regulatsiooni raames on koolidel ja omavalitsustel 

endiselt piisavalt vabadust siduda palgatasemed õpetajatöö teiste tahkudega, nagu koolis täidetavad 

rollid ja ülesanded, tööstaaž või kooli tasandil hinnatud tulemuslikkus. 

Tõhustada koolis toimuvat õpetajate hindamist kui õpetajate arengu edendamise peamist protsessi 

Õpetajate koolis toimuva hindamise traditsioon on õpetajaskonna haldamise üks peamisi tugevaid 

külgi Eestis. Praegune hindamine põhineb keskendumisel tunni vaatlemisele, toetaval kooli juhtkonnal 

ja tagasiside andmise kultuuril. See rõhuasetus õpetajate hindamisele, mis on valdavalt suunatud 

õpetaja arengule, tuleks säilitada ja seda tuleks tõhustada, tagades järgmist: i) kasutatakse õpetajate 

kutsestandardeid; ii) hindamistulemustest lähtutakse konkreetsete õpetajate erialase enesetäiendamise 

kavade koostamisel; iii) õpetajate erialane enesetäiendamine seostatakse kooli arenguga; ja iv) 

koolijuhid tugevdavad õppetööga seotud juhtimisoskusi. Et tagada õpetajate koolipõhiste hindamiste 

süstemaatiline ja ühetaoline rakendamine kõigis Eesti koolides, on oluline korraldada koolide 

hindamiste väline kinnitamine. Üks võimalus on see, et maakonna tasandil korraldatava 

inspekteerimise käigus auditeeritakse koolides rakendatavaid õpetajate hindamise protsesse ja 

päritakse direktoritelt vajaduse korral aru. 

Tagada õpetajate erialase enesetäiendamise relevantsus ja akrediteerida koolitusprogramme 

Eesti õpetajad väljendavad muret täiendkoolituste kõrgete hindade ja vähese relevantsuse pärast. 

Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et koolituskursusi, mida nad peavad relevantseks, ei pakuta tasuta. 

Vähene relevantsus võib tuleneda sellest, et koolituste pakkujatel ei ole teavet erialase 

enesetäiendamise vajaduste kohta, mis on kindlaks tehtud kooli tasandil. Osaliselt võib seda seletada 

väheste seostega õpetajate koolipõhise hindamise, konkreetsete õpetajate erialase enesetäiendamise ja 

kooli arengustrateegiate vahel. Neid seoseid tuleks tugevdada, nagu eespool soovitatud. Samal ajal 

peaksid täiendkoolituse pakkujad rohkem arvestama koolides kindlaks tehtud erialase 

enesetäiendamise vajadusi. Selles kontekstis on eriti oluline töötada välja koolitusprogrammide 

akrediteerimise kord. Akrediteerimine tagaks koolituste kvaliteedi ja selle käigus pöörataks erilist 

tähelepanu sellele, kas koolitus on Eesti õpetajate jaoks asjakohane. Seejuures tuleks hinnata 

konkreetsete koolituste mõju ja võtta arvesse õpetajate rahulolu. 
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