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Ministeeriumi soovitused  
seoses kooliaasta alustamisega 
koroonaviiruse leviku tingimustes

Kooliaasta algab võimalikult tavapäraselt
Õppeaastat saab alustada kontaktõppega. 
Koolidel on oluline säilitada ja arendada dis-
tantsõppe võimekust kogu õppeaasta vältel. 
Nakkusohu kasvades peavad haridusasutu-
sed olema valmis õppetöö vormi muutmiseks. 

Eesmärk on vältida haridusasutuste täielikku 
distantsõppele viimist. Töö korraldatakse vajadu-
sel ümber eelkõige hoone, asutuse või piirkonna 
kaupa, võttes arvesse kohalikke olusid.

Praegune olukord lubab õppeaastat alustada 
traditsiooniliste avaaktustega, mille korraldamisel 
peab silmas pidama, et vähimagi haiguskahtluse 
korral tuleb püsida kodus. Järgida tuleb head 
kätehügieeni ning vähendada lähikontaktide 
hulka.

Sügiseti on tavapärane, et õppetööd alustatakse 
kordamisest ja õpilaste taseme selgitamisest. 
Tänavu soovitame õpetajatel sellele erilist tähe-
lepanu pöörata. Kevadine distantsõppe periood 
on meile palju õpetanud ning muutnud ka aru-
saama õpikeskkonnast, õppimisest, õpetamisest 
ja oskustest. Väga olulisel kohal nii õpetajate kui 
õpilaste jaoks on aja planeerimine ning töö- ja 
puhkeaja tasakaalu leidmine. 

Õppetöö kavandamine kontakt- ja distantsõppe 
üheaegsel toimimisel on tavapärasest ajamahu-
kam. Oluline on mõelda, mida õpetada vahetult 
ning millega saab õpilane õpijuhiste toel iseseis-
valt hakkama. Õpilased peavad olema informee-
ritud, kus ja kuidas on õppematerjalid e-õppe-
keskkondades kättesaadavad ning millised on 
eduka soorituse kriteeriumid. 

Õpilase distantsõppele jäämine on lapsevanema, 
õpilase ja kooli ühine otsus. Distantsõppe luba-
misel tuleb muuhulgas hinnata ka õpilase edasi-
jõudmist, iseseisva õppimise võimekust ja pere 
tuge õppimise toetamisel.

Distantsõppel tuleb arvestada pikemate täht-
aegadega, sest kõigil ei ole võimalik igal ajal 
arvutit kasutada. Distantsõppel on väga olulisel 
kohal võimalus saada vajadusel individuaalset 
nõustamist.
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Iga haridusasutus koos pidajaga mõtleb läbi, 
kuidas riske maandada
Haridusasutus koos pidajaga mõtleb läbi, 
kuidas riske maandada, võttes arvesse, et või-
malikult kaua tuleb pakkuda kontaktõpet 1.–6. 
klassi õpilastele ja tuge vajavatele õpilastele, 
kellele distantsõpe ei sobi. 

Haridusliku erivajadusega õpilastele parima 
lahenduse leidmiseks saab abi Rajaleidja 
keskustest.

Riskide maandamisele mõeldes soovitame käsit-
leda järgnevaid teemasid:

 » distantsõppe korraldamine, sh osalise dis-
tantsõppe korraldamine;

 » õpetajate töökorralduse põhimõtted distant-
sõppel ja osalisel distantsõppel;

 » riskirühma kuuluvate õpetajate ja õpilaste 
tegevuse ümberkorraldamise võimalused;

 » ruumide kasutus ja inimeste hajutamise 
võimalused;

 » külaliste hoonesse lubamine;

 » ürituste korraldamine, ekskursioonid ja 
õppekäigud;

 » isikukaitsevahendite varumine ja kasutamine;

 » lapsevanemate regulaarne informeerimine; 

 » koroonajuhtumi või -juhtumite tuvastamine 
koolis.

Kontaktide vähendamine on kriitilise 
tähtsusega
Haridusasutustel on tungivalt soovitatav 
korraldada õppetöö jm tegevus selliselt, et 
vähendada kontakte inimeste vahel. 

Selleks saab kasutada õppekabinettide süsteemi 
asemel koduklasse, kaaluda rohkem õuesõppe 
ja ka osaliselt distantsõppe läbiviimist (päevade 
kaupa, osades ainetes vmt). Vanemate klasside 
õpilastele võib näiteks planeerida kord nädalas 
õppetöö e-õppena. Samuti soovitame korral-
dada söögivahetunnid, kehalise kasvatuse tunnid 
jms selliselt, et vähendada gruppide vahelisi 
kokkupuuteid. 

Õpilaste füüsiliste kontaktide vähendamiseks 
on võimalik ka alustada õppetööd ja pidada 
vahetunde eri klassidel erinevatel aegadel, teha 
mõned vahetunnid pikemad, võimaldada noore-
matel kooliastmetel minna õue jms.

Erinevates õppehoonetes tegutsevate asutuste 
puhul tuleb läbi mõelda, kuidas saab vähendada 
ruumide ristkasutust.

Kui viirusoht kasvab ja tekib vajadus õpilasi 
rohkem hajutada, soovitame suunata vane-
mate klasside õpilased täielikule distantsõppele. 
Kontaktõppes olevaid nooremate klasside õpilasi 
hajutada hoones veelgi rohkem. Soovitame 
tagada kontaktõppe nii kaua kui võimalik põhi-
kooli esimese, aga ka teise astme õpilastele ja 
tuge vajavatele õpilastele.

Ühiselamutes ja õpilaskodudes majutumine on 
lubatud, soovitame piirata lähikontakte ning täita 
kõiki kehtivaid piiranguid ja ohutusnõudeid. 

Lähikontaktiga on tegemist, kui inimene:

 » elas samas majapidamises COVID-19 
haigega;

 » on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 
haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 
2 meetri kaugusel;

 » on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige 
eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata 
(nt on tema peale köhitud, on katsunud kasu-
tatud salvrätti paljaste kätega); 

 » on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis 
(nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla 
ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja 
vähem kui 2 meetri kaugusel.
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Üritusi korraldades tuleb kaaluda nende 
vajalikkust
Üritust kavandades peab mõtlema viiruse 
leviku riskide maandamisele, korraldades 
ürituse hajutatult ja väiksemates rühmades. 
Välisreisid ja rahvusvahelised üritused soovi-
tame edasi lükata.

Üritustele külaliste kutsumine ei ole keelatud, ent 
soovitame kaaluda selle vajalikkust.

Haridus- või noorteasutuse ruumide rentimine 
üritusteks, huviringidele vms on lubatud. Ruume 
tuleb pärast kasutamist puhastada ja tuulutada. 

Õppekäike ja ekskursioone soovitame korral-
dada klasside või rühmade kaupa. Mistahes 
üritust korraldades on oluline, et oleks võimalik 
haigestumisjuhtumi korral tuvastada lähikontakt-
sete ring. 

Ennetusabinõud on üliolulised, 
isikukaitsevahendid tagab asutuse pidaja
Vajalike isikukaitsevahendite tagamise eest 
vastutab haridusasutuse pidaja. Viirusohu 
kasvamise korral tuleb võimaldada riskigruppi 
kuuluvatel õpilastel ja õpetajatel õppida ja töö-
tada võimalikult ohututes tingimustes, näiteks 
distantsilt.

Olulised on korralik kätepesu, toimiv ventilat-
sioon, pindade puhastamine jt ennetusabinõud. 
Kaaluda võib käte desinfitseerimisvahendite 
paigaldamist klassidesse ja/või liikumisteedele, 
kuid sealjuures tuleb veenduda, et tagatud oleks 
kemikaaliohutus – st vahendeid kasutataks ees-
märgipäraselt ja korrektselt. 

Umbsed rahvarohked ruumid soodustavad vii-
ruste levikut. Vajadusel tuleb ruume regulaarselt 
tuulutada. 

Nakkus võib levida ka saastunud pindadelt, mis-
tõttu on väga oluline ruumide ja pindade sage-
dane märgpuhastus. Terviseameti puhastus- ja 
desinfitseerimissoovitused: https://www.tervi-
seamet.ee/et/COVID-19-trukised#JUHENDID.

Terviseamet kinnitab teadusuuringutele tugine-
des, et lastel esineb täiskasvanutega võrreldes 
COVID-19 haigust pigem harva. Euroopas olid 
ca 4% haigestunutest alla 18-aastased. Viimastest 
omakorda veerand olid alla 5-aastased, kolman-
dik 5–11-aastased ja ülejäänud 12–18-aastased. 

On tõestatud, et COVID-19 haiguse ülekandu-
mine koolikeskkonnas lapselt lapsele on harv. 
Samuti on harva ette tulnud olukordi, kus 

COVID-19-sse haigestunud lapsed oleksid 
haigust edasi andnud täiskasvanutele. Täpse-
malt saab lugeda Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskuse koostatud riskihinnangust: 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/
files/documents/COVID-19-schools-transmis-
sion-August%202020.pdf.

Haigena tuleb jääda koju, COVID-19 
kahtluse korral isolatsiooni
Hingamisteede haiguste sümptomite korral 
nagu köha, palavik, kraapimistunne kur-
gus, üldine nõrkus- ja väsimustunne, peab 
jääma koju ning õppetöös osalemine tuleb 
korraldada distantsilt. Inimene, kes on olnud 
lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab 
jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni. 

Kui klassis või õpperühmas on tuvastatud 
haiges tumine, tuleb suunata haigestunuga 
kokku puutunud klassi/rühmakaaslased kaheks 
nädalaks distantsõppele. Kaaluda tuleb kogu 
klassi/rühma distantsõppele suunamise vajalik-
kust. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema 
uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt 
isolatsiooni.

Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja 
on 16 või enam, tuleb jääda kaheks nädalaks 
eneseisolatsiooni.

Haridusasutusel on õigus suunata kõrge 
nakatumis riskiga riigist tulnud õppija distants-
õppele. Ajakohase info riikide ja liikumispiiran-
gute kohta Eestisse saabujatele leiab Välis-
ministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/
teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete- kohta-
euroopast-saabujatele. 

Isolatsioonikohustust ei ole inimesel, kelle 
lähikondsete hulgas on neid, kes on viimase 
14 päeva jooksul saabunud kõrge haigestumu-
sega riigist või kes on kokku puutunud COVID-19 
haigega lähikontaktis olnud inimesega. 

Olulised tegevused, kui inimene haigestub 
haridusasutuses viibides
Haigestunu peab teavitama asutuse juht-
konda. Õpilane peab haigustunnuste korral 
pöörduma õpetaja või kooliõe poole, kes 
teavitab asutuse juhtkonda. Õpilase haigestu-
misest informeeritakse tema vanemaid. 

Haigestunu isoleeritakse teistest, kasutades sel-
leks sobivat ruumi. Haigestunule antakse kirurgi-
line mask, oluline on jälgida, et mask paigal-
datakse õigesti. Kui haigestunu terviseseisund 
silmnähtavalt halveneb, tuleb helistada 112.

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf.
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf.
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf.
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohta-euroopast-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohta-euroopast-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohta-euroopast-saabujatele
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COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on 
oluline, et haigestunu (õpilase puhul tema vanem 
või seaduslik esindaja) teavitaks haridusasutust, 
kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust.

Asutus teavitab juhtunust selle klassi või rühma 
liikmeid (ja vanemaid). Teavituse koostamisel 
tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime 
jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.

Terviseameti regionaalosakond võtab õppe-
asutusega ühendust ja teavitab kinnitatud diag-
noosist ning selgitab välja kontaktsed. Asutus ja 
kooliõde osutavad kaasabi.

Haigestunuga lähikontaktis olnud inimesed jää-
vad koju 14 päevaks. Sel perioodil saab korral-
dada distantsõpet.

Isolatsioonis viibides on välistatud ka huviringi-
des, kaubanduskeskustes jm viibimine.

Ülejäänud õppijad jätkavad tavapärase eluga, 
jälgides samal ajal oma tervist. Sümptomite ilm-
nemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstiga. 
Võimalusel piirata 14 päeva jooksul haigestunu 
klassi- või rühmakaaslaste ja õpetajate osalemist 
ühisüritustel. 

Asutuse sulgemise üle otsustavad 
Terviseamet ja pidaja
Kui haridusasutuses on üle 10% õppija-
tel tuvastatud COVID-19, kaalub Tervise-
amet asutuse sulgemise vajadust. Sulge-
mine tähendab üldjuhul õppetöö jätkamist 
distantsilt.

Kui haridusasutuse piirkonnas on tuvastatud 
kohapealne COVID-19 levik, annab tegutsemis-
suuniseid Terviseamet, lähtudes piirkonna epide-
mioloogilisest olukorrast. 

„Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse” 
alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest 
levikust tuleneva ohu üle Terviseamet. 

Sama seadus ütleb, et kooli või lasteasutuse 
pidaja võib ajutiselt sulgeda enda juhitava asu-
tuse, kooskõlastades selle Terviseametiga.

Terviseametil on lisaks haridusasutuste ajuti-
sele sulgemisele õigus nõuda desinfektsiooni 
või puhastuse läbiviimist ning inimeste tervise-
uuringute korraldamist ja nakkushaiguse 
diagnoosimist.

Kui meetmete ja piirangute kohaldamine toob 
kaasa olulise ühiskondliku või majandusliku mõju, 
kehtestab need Vabariigi Valitsus korraldusega.

Vaimse tervise hoidmine vajab erilist 
tähelepanu
Oluline on märgata toe vajadust ning seda 
pakkuda nii õpilastele kui õpetajatele. 

Koolimeeskonnas tuleb kokku leppida, kelle 
poole saab õpetaja toe leidmiseks pöörduda, 
samuti kelle poole saavad oma murega pöör-
duda õpetaja ja lapsevanem, kui märkavad, et 
õpilane vajab abi. 

Õpetajate toetamisel on kesksel kohal koolijuhi 
ja -pidaja korraldatud abi ja toetus: kovisioonid, 
supervisioonid, vajadusel majaväliste ekspertide 
kaasamine. Oluline on ka iseenda enesetunde ja 
tervisliku seisundi jälgimine, et õigel hetkel toe-
vajadusest märku anda.

Peaasi.ee portaali kaudu saab infot vaimse 
tervise kohta ning spetsialistidelt esmast tuge. 
16–26-aastased noored saavad minna tasuta 
vaimse tervise alasele nõustamisele, mis toimub 
vajadusel videosilla vahendusel. Nõu ja abi saab 
küsida ka Rajaleidja nõuandetelefonil 735 0700.

Noorte teadlikkust vaimsest tervisest aitavad 
tõsta portaali Teeviit.ee koondatud materjalid. 

Lapsi ja noori puudutavate murede korral on 
ööpäevaringselt abiks lasteabi telefon 116 111.

Õpetajatel tuleb ka distantsõppel pöörata tähe-
lepanu õpilastega kontakti hoidmisele. Erilist 
tähelepanu vajavad riskioludes lapsed ja noored. 
Kõige olulisem on märgata ja reageerida, kui õpi-
lase käitumine pole tavapärane. Koolipsühholoog 
saab õpetajaid eelnevalt juhendada, mida tähele 
panna ning millal pöörduda nõu ja abi saamiseks 
eksperdi poole. 

Distantsõppe perioodil ei tohi unustada, et 
kiusamine leiab aset ka väljaspool koolihoonet 
ja virtuaalruumis. Õpetajatel ja lapsevanematel 
tasub jälgida virtuaalmaailmas toimuvat õpilaste 
vahelist suhtlust ning tuletada meelde viisakat 
suhtlusetiketti.

Süsteemse ennetus- ja teavitustöö tagamiseks 
on Haridus- ja Teadusministeerium suuren-
danud riigipoolset toetust organisatsioonidele, 
kes tegelevad koolikiusamise vähendamise 
ning ennetamisega, et tagada kõigile õpilastele 
turvaline koolitee, olenemata sellest, kas see 
toimub distantsilt või mitte. Oleme panustanud 

https://peaasi.ee/
http://www.teeviit.ee
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Sotsiaalministeeriumi Vaimse tervise rohelise 
raamatu valmimisse ning loome täiendava 
Kiusamis vaba haridustee rohelise raamatu, 
et arendada turvalist koolikeskkonda. 

Murede lahendamisel pakuvad abi Kiusamis-
vaba haridustee koalitsiooni organisatsioonid ja 
programmid: https://www.hm.ee/et/tegevused/
alus-pohi-ja-keskharidus/kooliturvalisus

Soovitusi noortega koroonaviirusest rääkimiseks: 
https://www.hm.ee/et/uudised/10-soovitust-
kuidas-raakida-noortega-koroonaviiruse- 
ohtlikkusest

Soovitusi lastega koroonaviirusest rääkimiseks: 
https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidja- 
kuidas-raakida-lastega-koroonaviirusest/

Lasteaedade ja -hoidude töökorralduse 
üle otsustab pidaja
Lasteaedade ja -hoidude töökorralduse üle 
otsustab pidaja, lasteaia juhataja leiab koos-
töös omavalitsusega optimaalseima lahen-
duse. Mistahes haigusnähtudega inimest ei 
lubata hoonesse. 

Lasteasutuse õpetajal või lapsehoidjal on õigus 
ja kohustus haigusnähtudega lapsi ja vanemaid 
lasteasutusse mitte lubada. 

Lastel kulgeb COVID-19 reeglina väga kergelt 
ning seetõttu tuleb laste tervise jälgimisel ja 
haigus tunnuste tuvastamisel olla tähelepanelik.

Lasteaedade sulgemisel on suur mõju üldisele 
elukorraldusele, mistõttu on oluline tagada laste-
aedade ja -hoidude lahtiolek ka viiruse leviku 
kasvades.

Noorsootööasutuste töökorralduse üle 
otsustab pidaja
Noorsootööasutuste (sh avatud noorte-
keskuste, huvikoolide, huviringide, noorte-
laagrite ja malevate) töökorralduse üle 
otsustab pidaja, kes informeerib kujune-
nud olukorrast kohalikku omavalitsust kui 
noorsoo töö korraldajat vallas või linnas. 

Oluline on tagada noorsootöö teenuste järje-
pidevus ning toetada noortevaldkonna töötajaid, 
et nemad saaksid omakorda pakkuda tuge neile 
noortele, kes seda kõige enam vajavad. 

Noorsootööasutuste tegevus viiruse leviku 
tõkestamiseks lähtub samadest põhimõtetest 
nagu haridusasutuste puhul ning asutuste täielik 
sulgemine jääb viimaseks abinõuks. Esmased 

abinõud on hügieenireeglite järgimine ja hajuta-
mine. Vajadusel korraldatakse töö ümber eel-
kõige hoone, asutuse või piirkonna kaupa, võttes 
arvesse kohalikke olusid. Juhul, kui noorsootöö 
asutuste ruumid otsustatakse sulgeda, on oluline 
jätkata noorsootöö tegevustega, kasutades sel-
leks nutika noorsootöö võimalusi.

Tegevuste elluviimisel on võimalik saada tuge 
Haridus- ja Noorteametilt ning Haridus- ja 
Teadusministeeriumi strateegilistelt partneritelt 
noortevaldkonnas.

Kevadise eriolukorra tõttu toimuvad sügisel 
soovijatele gümnaasiumi riigieksamid
Kevadise eriolukorra tõttu põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduses tehtud muudatused 
võimaldavad tänavu sügisel soovijatel teha 
riigieksamite lisaeksameid. 

Samuti võib eriolukorrast tingitud muudatuse 
tõttu valitsus algaval õppeaastal muuta gümnaa-
siumi lõpetamiseks nõutud õpilasuurimuse või 
praktilise töö sooritamise kohustust ja rahvus-
vaheliste keeleeksamite korraldust.

Ligi sajas Eesti koolis uuritakse kevadise 
eriolukorra mõju õppeprotsessile
Ministeerium on tellinud Tallinna Ülikoolilt 
uuringu, mille eesmärk on analüüsida Eesti 
koolide, õpetajate, õpilaste ja lapsevane-
mate toimetulekut distantsõppega COVID-19 
 kriisist põhjustatud eriolukorra ajal. 

Uuringus vaadatakse nii erivajadustega õppijate 
osalemise kogemust, digitaalsete seadmete 
kättesaadavust õppetöö läbiviimisel kui ka ana-
lüüsitakse muutusi juhtimise, õppe ja hindamise 
praktikates. Arvesse võetakse ka vanemate rolli 
distantsõppe läbiviimisel ning selgitatakse välja, 
kuidas õpilaste õppimine eriolukorras vanemate 
koormust mõjutas.

Andmed koguti mais-juunis veebipõhiste küsit-
lustega, mis saadeti valimisse sattunud koolide 
õpilastele, nende vanematele, õpetajatele ja juht-
konna liikmetele. Uuringus osales üle saja üld-
haridus- ja kutsekooli ning oma panuse andsid 
rohkem kui 8000 vastajat. 

Riik on algatanud rea COVID-19 
pandeemiaga seotud päevakajalisi 
uuringuid 
Teadlaste kaasamine kriisi paremaks mõist-
miseks ja selle mõju leevendamiseks on 
hädavajalik. Riik on suunanud koroonakriisiga 
seotud teadus- ja arendustegevusse kokku 
ligikaudu 10 miljonit eurot. 

https://www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/kooliturvalisus
https://www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/kooliturvalisus
https://www.hm.ee/et/uudised/10-soovitust-kuidas-raakida-noortega-koroonaviiruse-ohtlikkusest
https://www.hm.ee/et/uudised/10-soovitust-kuidas-raakida-noortega-koroonaviiruse-ohtlikkusest
https://www.hm.ee/et/uudised/10-soovitust-kuidas-raakida-noortega-koroonaviiruse-ohtlikkusest
https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidja-kuidas-raakida-lastega-koroonaviirusest/
https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidja-kuidas-raakida-lastega-koroonaviirusest/
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Riigieelarvest on rahastatud COVID-19 seire-
uuringu läbiviimist 1,6 miljoni euroga ja reovee 
analüüsil põhineva eelhoiatuse seiresüsteemi 
loomist 0,86 miljoni euroga. Mõlema algatuse 
elluviija on Tartu Ülikool. Samuti on riigieelarvest 
rahastatud Tartu Ülikooli bioohutuse tuumik-
labori käivitamist 1,5 miljoni euroga. 

Riigieelarvest eraldati lisaks 2,1 miljonit eurot 
avatud taotlusvooru läbiviimiseks, mille raames 
antakse välja sihtgrante koroonaviirusega seo-
tud probleemide lahendamiseks. Lisaks sellele 
suunati koroonauuringuteks teistest tegevustest 
ümber ligikaudu 4 miljonit eurot struktuuri-
vahendeid. Kriisi lahendamiseks on pakkunud 
ideid nii teadus- ja arendusasutused kui ka 
ministeeriumid. 

Valmib koroonaäpp
20. augustist saavad kõik soovijad enda tele-
foni alla laadida koroonaäpi “Hoia”, mis on üks 
täiendav tõhus vahend selleks, et võimalikke 
nakkuslikke kontakte vähendada ja viiruse 
levikut pidurdada.

Äpp hoiatab inimest juhul, kui tema telefon on 
olnud hiljem COVID-19 positiivse proovi andnud 
inimesele tema nakkusohtlikul ajal lähemal kui 
2 meetrit kauem kui 15 minutit.

Täpsemat infot leiab veebilehelt www.hoia.me.

Kutsehariduse praktikat võib korraldada 
reegleid järgides
Kutseõppeasutuste praktika ja praktiline töö 
ei ole asendatav iseseisva koduse tööga. Kui 
praktikat on võimalik sooritada, siis tuleks 
seda teha. 

Praktika ja praktiline töö peavad olema juhenda-
tud ja tagasisidestatud ning toimuma turvalises 
keskkonnas.

Kui ettevõttes praktika läbiviimine pole võimalik 
(ettevõtte tegevuse peatamise, ajutise tööüles-
annete ümberkorralduse või muu tõttu), ei saa 
ka õpilane praktikal osaleda. Praktika peatamine 
ning võimalikud alternatiivid jätkamiseks tuleb läbi 
arutada kolmepoolselt (ettevõte, õpilane, kool).

http://www.hoia.me/
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Digipööre ja innovatsioon

Digipööre võimaldas Eesti koolidel 
eriolukorras hästi hakkama saada
Kevadine kriis teadvustas digitehnoloogia ja 
sellega seotud digipädevuste hädavajalik-
kust. Eesti sai distantsõppele üleminekuga 
hästi hakkama tänu targalt ja teadlikult laotud 
tugevale vundamendile – viimastel aastatel 
on pööratud suurt tähelepanu digivahendite 
kättesaadavusele ning digipädevuste, taristu, 
õppevara ja teenuste arendamisele. 

Enne kriisi kasutusel olnud erinevad e-lahendu-
sed aitasid jätkata õpetamist ja õppimist, hoida 
ühendust kooli ja kodu vahel ning jagada koge-
musi. Suureks abiks oli varasem otsus tagada 
Eesti lastele tasuta topeltõpikud – digiõpikud ja 
töövihikud. 

Tänavu kevadel suurenes e-õpikute ja e-õppe 
lahenduste kasutamine hüppeliselt. Eesti võime 
üleöö edukalt distantsõppele lülituda äratas 
huvi ka maailmas, kinnistades Eesti kui digiriigi 
kuvandit. 

Eesti õpetajate ja õppijate digipädevused parane-
sid jõudsalt, samas tõi kriis hästi esile ka digi-
pädevuste ebaühtlase taseme. Viimase parenda-
mist jätkab ministeerium erinevate programmide 
ja tegevustega ka edaspidi. 

Distantsõpe ajal mitmekordistus hariduse infosüs-
teemide kasutamine. Kasutajate arv suure nes õpi-
keskkonnal Moodle, Eksamite Infosüsteemil, aga 
ka paljudesse hariduse  e-teenustesse mugavat 
logimist võimaldaval HarID autentimislahendusel. 
HarID on ühtne turva line lahendus, mis hõlbus-
tab haridustöötajatel, õppijatel ja lapsevanematel 
hariduse  e-teenuste kasutamist ja võimaldab 
IT-spetsialistidel koolide ja lasteaedade kasutaja-
haldust korrastada. Juba praegu võimaldab HarID 
ühe sisselogimisega kasutada 15 erinevat hari-
duse e-teenust ning algaval õppeaastal lisandub 
võimalusi veelgi.

Suurem osa Eesti lastest oli e-õppega distant-
sõppe perioodil rahul, vaid 10% avaldas rahul-
olematust. Eesti õpilastel oli teiste riikidega võrrel-
des parem ligipääs digitaalsetele töövahenditele: 
80% lastest hindas ligipääsu heaks. Lisaks olid 
Eestis koolide e-õppesüsteemid paremini ligipää-
setavad kui teistes riikides. 70% vastajatest ütle-
sid, et nad on distantsõppe ajal omandanud või 
võtnud kasutusele uusi õpimeetodeid ja suhtlus-
vahendeid. 80% lastest tundsid end distantsõppe 
ajal turvalisemalt kui klassiruumis õppides. 

Tasuta kättesaadavad on rohkem 
kui 200 põhikooli digiõpikut, 
neile pääsevad ligi ka välismaal 
õppivad lapsed.
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Kokkulepitud ühtne e-keskkond aitab 
distantsõppel õpilasi 
Koolisiseselt tuleb kokku leppida e-kesk-
konnad, kus distantsõpet läbi viiakse, et välis-
tada olukorda, kus samaaegselt on kasutusel 
palju erinevaid keskkondi, milles õpilastel on 
keeruline orienteeruda.

Uue õppeaasta alguses on koolidel oluline veen-
duda, et kõigil õpetajatel ja õpilastel on olemas 
ligipääs distantsõppeks vajalikele tehnoloogilis-
tele seadmetele ning vajalikus mahus ja kiirusega 
internetiühendusele. 

Soovitame võimaldada IT kasutajatuge nii 
distants õppes osalejatele kui ka lapsevanema-
tele, kes toetavad lapsi õppimisel.

Digiõpikute tähtsus üha kasvab 
Põhikooli digiõpikud on kõikidele koolidele, 
õpilastele ja lapsevanematele tasuta kätte-
saadavad ka uuel õppeaastal. 

2018/2019. õppeaastal käivitatud põhikooli digi-
õpikute programm oli kevadisel distantsõppe 
perioodil paljude koolide jaoks asendamatu, võimal-
dades tasuta ligipääsu suurele hulgale nii Opiqu kui 
ka Foxcademy platvormidel asuvale õppevarale. 
Näiteks kõigi suuremate kirjastuste õppematerjale 
koondaval opiq.ee platvormil leiab tasuta kasuta-
miseks üle 260 erineva digiõppe komplekti. Kesk-
konnale pääsevad ligi ka välismaal õppivad kooli-
lapsed. Opiqu materjalid on leitavad ka digitaalset 
õppevara koondavast E-koolikoti keskkonnast. 

E-koolikotis on hetkel kättesaadav ligi 24 000 üld- 
ja kutsehariduse digiõppevara ühikut. Sealhulgas 
on vabalt kättesaadavad Tallinna Ülikooli loodud 
Digiõppevaramu gümnaasiumi matemaatika, 
sotsiaal-, looduse- ja kunsti valdkonna kursuste 
digiõppematerjalid (kaetud 66 GRÕKi kursust). 
Kevade lõpus toimus õpetajatele digiõppevara 
konkurss, kuhu esitatud õppematerjalid, leiab 
samuti E-koolikotist.

Valmivad esimesed digiõpikud lihtsustatud 
õppekava järgi õppivatele õpilastele
Sügiseks valmivad esimesed digiõpikud las-
tele, kes õpivad põhikooli lihtsustatud riikliku 
õppekava järgi. 

Distantsõppe periood tõi esile HEV-õpilastele 
mõeldud õppematerjalide nappuse ja vähese 
kättesaadavuse, olukorda aitavad leevendada 
uued digiõpikud. 

Õpikud sobivad kasutamiseks näiteks ka muu-
keelsetele õpilastele, õppe diferentseerimisel 

või individuaalse õppekava järgi õpetamisel. 
Võrreldes tavaõppekava alusel loodud materjali-
dega on nendes õpikutes kergem teemakäsitlus, 
lihtsam keelekasutus, jõukohasemad ülesanded, 
selgem ülesehitus ja suurem kiri.

Õpetajad saavad tuge digipädevuste 
arendamisel
Jätkuvad enamlevinud õppekeskkondi, näi-
teks Moodle ja Google Classroom tutvustavad 
koolitused õpetajatele: https://www.hitsa.ee/
ikt- hariduses/koolitused. Spetsiaalselt aineõpe-
tajatele mõeldud veebipõhine koolitusprogramm 
Digivõti annab võimaluse lihvida just aineõpe-
tajaile hädavajalikke digipädevusi: https://www.
hitsa.ee/ikt-hariduses/koolitused/digivoti)

Koolijuhtide haridustehnoloogia infoliinilt saab abi 
distantsõppe ettevalmistamisel ja digitehnoloogia 
võimaluste kasutamisel. Infoliini töötaja registreerib 
koolid, kes vajavad abi ja selle põhjal määratakse 
koolile haridustehnoloogist nõuandja. Infoliini tele-
fon 608 0707, e-post: ht-info@harno.ee

Palju distantsõppe korraldamiseks vaja-
likke e-õppe keskkondi, õppematerjale, infot 
ning kogemuslugusid nii eesti kui ka vene 
keeles leiab e-õppe korduma kippuvate 
küsimuste veebilehelt: https://www.hitsa.
ee/e-ope-korduma-kippuvad-kusimused.

Klass+ programm toetab koole uuenduslike 
õppevõimaluste pakkumisel
Algaval õppeaastal kuulutatakse välja eduka 
õppevara ühiskasutuse programmi Klass+ uus 
taotlusvoor, mille kaudu koolid saavad õpilas-
tele uudseid õppevõimalusi pakkuda. 

Programm toetab vähemalt kolme kooli koos-
töös kasutatava uuendusliku ja kaasaegse 
õppevara soetamist eelkõige loodus- ja täppis-
teaduste valdkonnas. Koos kaasaegsete 
uuendus like õppevõimaluste pakkumisega 
suurendab programm ka koolide koostööd 
ning muudab õppetööd praktilisemaks. 

Digitaalsed lõpudokumendid saavad ka 
kutse- ja kõrgharidusõppe lõpetajad
Kui 2020. aasta kevadeks loodi võimalus põhi- ja 
keskhariduse omandamist tõendavate digitaal-
sete lõpudokumentide ehk e-tunnistuste saami-
seks, siis uue õppeaasta lõpuks avaneb sama-
laadne võimalus ka kutse- ja kõrgharidusõppe 
lõpetajatele. 2020. aasta suvest saavad oma 
lõputunnistuse andmeid näha ja alla laadida ka 
kõik need, kes lõpetasid põhikooli või gümnaa-
siumi 2004. aastal või hiljem. 

https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/koolitused
https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/koolitused
https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/koolitused/digivoti
https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/koolitused/digivoti
mailto:%20ht-info@harno.ee
https://www.hitsa.ee/e-ope-korduma-kippuvad-kusimused
https://www.hitsa.ee/e-ope-korduma-kippuvad-kusimused
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Strateegiliste eesmärkide elluviimiseks 
pool miljardit eurot 

Ministeeriumi haldusalas on valmimas  
neli valdkondlikku arengukava aastateks 
2021–2035
Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegia 
2021–2035 arengukavade eelnõud on kahe 
aasta jooksul valminud ministeeriumi ning 
valdkondade kõigi olulisemate siht- ja sidus-
rühmade koostöös. Sisendit on andnud eks-
pertrühmad, arengukava töörühmad ja erine-
vad koostöökogud. 

Valminud haridusvaldkonna ja noortevald-
konna arengukavade eelnõud on edastatud 
arutamiseks valitsusele ja riigikogule. Teadus- ja 
arendus tegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse 
arengukava ja eesti keele arengukava eelnõude 
osas töö jätkub. 

Paralleelselt on Riigikantselei ja Rahandus-
ministeeriumi eestvedamisel toimunud vald-
kondadeülese strateegia „Eesti 2035“ koosta-
mine, millesse on panustanud nii Haridus- ja 
Teadus ministeerium kui valdkonna eksperdid ja 
partnerorganisatsioonid. 

Kava kohaselt esitatakse arengukavad valitsu-
sele heakskiitmiseks tänavu sügisel. Veebruariks 
2021 töötatakse välja arengukavade eesmärkide 
elluviimiseks programmid, kus lepitakse kokku 
arengukava elluviimiseks vajalikud meetmed, 
tegevused ja investeeringud uueks perioodiks.

Arengukavade eelnõude, koostamise protsessi, 
partnerite seisukohtade ja muude materjalidega 
saab tutvuda ministeeriumi kodulehe strateegi-
lise planeerimise rubriigis:  
https://www.hm.ee/et/kaasamine- 
osalemine/haridus-ja-teadusstrateegia- 
aastateks-2021-2035.

Värskeimad uudised arengukavade kohta ja 
viited dokumentidele leiab hõlpsasti strateegia-
loome infokirjadest, mida igaühel on võimalik ka 
oma e-posti aadressile tellida:  
https://www.hm.ee/et/kaasamine- 
osalemine/strateegiline-
planeerimine-   aastateks- 2021-2035/
infokiri.

https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/haridus-ja-teadusstrateegia-aastateks-2021-2035
https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/haridus-ja-teadusstrateegia-aastateks-2021-2035
https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/haridus-ja-teadusstrateegia-aastateks-2021-2035
https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035/infokiri
https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035/infokiri
https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035/infokiri
https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035/infokiri
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Arengukavade eesmärkide saavutamiseks 
kavandatakse pool miljardit eurot
Arengukavades seatud sihtide saavutamiseks 
kasutatakse struktuurifondide uue perioodi 
vahendeid aastateks 2021–2027. Haridus- ja 
Teadusministeeriumi valitsemisalas ulatub 
struktuurfondide kavandatav kogumaht poole 
miljardi euroni. 

Sellest ca 200 miljonit eurot on kavas suunata 
teadusesse ja innovatsiooni. Hoiame ja kasvatame 
teaduse kõrget taset, kindlustame teadustaristu 
kvaliteeti, toetame teaduse tippkeskuste teenuste 
arendamist, suurendame teaduse ühiskondlikku 
ja majanduslikku mõju, soodustame ettevõtete, 
teadusasutuste ja kõrgkoolide koostööd. 

Ligikaudu 50 miljonit eurot investeeritakse 
õpetajatesse ning õpikeskkondade arendamisse. 
Oluline on tagada õpetajate, tugispetsialistide ja 
koolijuhtide järelkasv. Õpetajaameti populaarsus 
on juba kasvanud ning konkursid õpetajakoolituse 
õppekohtadele on viimastel aastatel suurenenud. 
TALISe uuringu kohaselt tajuvad õpetajad ja kooli-
juhid, et õpetajaamet on rohkem väärtustatud. 
Tõukefondidest kavandatavad investeeringud 
aitavad tagada, et haridusvaldkonnas töötamine 
on mainekas, alustavate õpetajate karjäär on toe-
tatud, õpetajad tunnevad ja kasutavad uusi tehno-
loogiaid, nutikas õppevara ja -metoodika aitavad 
õppida ja õpetada köitvalt ja tulemuslikult.

Ligi 150 miljonit eurot on mõeldud selleks, et hari-
dus vastaks üha enam ühiskonna ja tööturu vaja-
dustele. Oluline on suurendada erialase haridusega 
inimeste osakaalu tööturul ja suurendada osalust 
elukestvas õppes. Selle eelduseks on sisukas ja 
avatud koostöö tööandjate ja õppeasutuste vahel. 

Ligi 30 miljonit eurot suunatakse eesti keelest 
erineva emakeelega inimeste eesti keele oskuse 
parandamisse. Samuti laiendatakse +1 õpetaja 
programmi, et leevendada eesti keele kui teise 
keele õpetajate puudust ja tõhustada õpetajate 
valmisolekut töötada mitmekeelses klassi ruumis. 
Jätkub populaarsete e-õppe keskkondade 
arendamine. 

Ligi 30 miljoni euroga suurendatakse laste ja 
noorte sotsiaalset kaasatust ning toetatakse 
keeru lisse olukorda sattunud lapsi ja noori. Tähele-
panu pööratakse noorte sotsiaalse tõrjutuse riski 
ennetamisele ja konkurentsivõime parandamisele. 
Jätkub NEET-noortele tugimeetmete pakkumine ja 
haridustugiteenuste arendamine.

Ligi 70 miljonit eurot on mõeldud koolivõrgu ja 
õpikeskkondade investeeringuteks. 

Õpetajaamet on üha populaarsem
2019/2020. õppeaastal töötas Eestis 15 843 
üldhariduskoolide õpetajat 13 216 ametikohal, 
1963 kutseõppeasutuste õpetajat 1317 ameti-
kohal ja 7887 koolieelse lasteasutuse õpetajat 
7645 ametikohal.

Õpetajate arv on jätkuvalt oluliselt suurem kui 
ametikohtade arv – eelmisel õppeaastal töötas 
osakoormusega üle 40% õpetajatest. 

Õpetajaks soovib õppida rekordarv noori
Õpetajaameti populaarsus kasvab, tänavu 
esitati õpetajakoolituse erialale Tartu ja 
Tallinna Ülikoolis kokku rekordilised 
3879 avaldust ehk üle 500 avalduse 
rohkem kui aasta tagasi. 

Suur huvi on sessioonõppe erialade vastu, 
populaarsemad õppekavad on alushariduse 
pedagoogika ja eripedagoogika erialadel 
ning klassiõpetaja erialal. Gümnaasiumi 
loodusteaduste aineõpetaja erialale esitati 
sisseastumisavaldusi poole võrra rohkem 
kui mullu. 

Eesti õpetajad on autonoomsed ja 
professionaalsed
Eesti hariduses põhineb õpetajameti pro-
fessionaalsus ja õpetamise kõrge kvaliteet 
vastutusel ja autonoomial. Õpetajatel on 
suur otsustusvabadus ametialaste vali-
kute üle, sealhulgas õppematerjalid ja 
hindamispõhimõtted. 

Õpetajate autonoomia ja eestvedamine on 
seotud mitte üksnes võimaluste ja võimekusega 
juhtida õpilasi klassis, vaid juhtida ka protsesse 
väljaspool klassiruumi, tehes koostööd teiste 
õpetajate, tugispetsialistide ja lapsevanematega. 

Kooliaasta eel on Eestis  
15 843 üldhariduskoolide õpetajat, 
1963 kutseõppeasutuste õpetajat 
ja 7887 koolieelse lasteasutuse 
õpetajat.
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Lähtetoetust hakatakse maksma ühes osas
Jõustub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 
muudatus, mille kohaselt hakatakse tänavu 
1. septembrist õpetaja ja tugispetsialisti 
12 783 euro suurust lähtetoetust maksma 
välja ühes osas. 

Seni maksti seda kolmes osas. Ühe summana 
lähtetoetuse maksmine pakub tööelu alustaja-
tele olulisemat tuge suuremate investeeringute 
tegemiseks, mis võib aidata kaasa ka kauemaks 
õpetajatööle jäämisele. Taotluse saab esitada 
erialaste õpingute lõpetamise ning tööle asumise 
järel. Lähtetoetuse saamisel võtab õpetaja või 
tugispetsialist endale kohustuse töötada sel 
ametikohal viis aastat.

Kehtima hakkavad kutseõpetaja 
uued kutsestandardid
Hariduse kutsenõukogu kinnitas kevadel 
kutse õpetaja uued kutsestandardid, milles 
pööratakse senisest rohkem tähelepanu õppi-
mise ja õppija arengu toetamisele. 

Kutseõpetaja kompetentse oli seni võimalik 
tõendada 5.–7. Eesti  kvalifikatsiooniraamistiku 
tasemel. Olulisema muudatusena loodi kutse-
standard tipptasemel meisterõpetajatele 
kaheksan dal kutsetasemel ning osakutse ette-
võtte praktikajuhendajatele. Viimane on tähtis nii 
töökohapõhise õppe kvaliteedi kindlustamiseks 
kui ka kutseõpetajate järelkasvu tagamiseks, 
motiveerides ettevõtlussektorist häid õpetajaid 
kutsekoolidega liituma. 

Uued kutsestandardid hakkavad kehtima 
1. jaanua rist 2021. Kutsestandardid on aluseks 
kutseõpetajate taseme- ja täiendusõppe kavan-
damisel. Kutse taotlemine annab õpetajale 
võimaluse analüüsida oma tööd ja kompetentse 
ning on nii õpetajale kui koolijuhile toeks profes-
sionaalse arengu jälgimisel ja toetamisel.

Õpetajad ja tugispetsialistid saavad 
kandideerida riiklikele haridus-
stipendiumidele
Septembris kuulutatakse kolmandat korda välja 
riiklike haridusstipendiumide konkurss. Taotlusi 
võivad esitada koolieelsete laste asutuste, põhi-
koolide, gümnaasiumide ja kutse õppeasutuste 
õpetajad ja tugispetsialistid. 

Stipendiumi suurus on kuni 11 000 eurot, see on 
mõeldud kasutamiseks 2021. aastal ning selle 
maksimaalseks kasutusajaks on kuus kuud. 

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks 
haridus valdkonna prioriteetsed teemad, taotleja 
töökäik ning valmisolek arendada oma kutse-
alast kompetentsi, vastavus kvalifikatsiooninõue-
tele ja stipendiumi toel loodava rakendatavus 
haridussüsteemis laiemalt. Stipendiumit võib 
kasutada näiteks õppetöös ja praktikal osalemi-
seks, õppematerjalide koostamiseks, enesetäien-
damiseks välisriigis jm.

Jätkuvad õpetajate ning haridusjuhtide 
arenguprogrammid 
Septembris käivitub kuni kolmeaastase töö-
kogemusega kohalike omavalitsuste haridus-
juhtide arenguprogrammi teine lend, lisaks 
alustab uudne arenguprogramm pikaajalise 
kogemusega haridusjuhtidele. 

Programmid aitavad suurendada kohalike oma-
valitsuste haridusjuhtide kompetentsi ja tõsta 
nende võimekust kohalikul tasandil muutusi 
ellu viia.

Jätkub õpetajatele ning koolijuhtidele suunatud 
täiendusõppe läbiviimine ning vajadusel ollakse 
valmis pakkuma seda distantsõppe vormis. 
Üheks täiendusõppe prioriteediks on tõsta õppe-
asutuste valmisolekut viia läbi õppetööd distant-
sõppe vormis. 

Edasi minnakse ka pikaajaliste arenguprogrammi-
dega, mille osalejad valitakse konkursi teel. Näiteks 
alustab augustis aastast õpiteed juba kuues lend 
ametis esmakordselt alustavaid koolidirektoreid, 
keda toetavad kogenud koolijuhtidest mentorid. 

Jätkub ka populaarne inspiratsiooniprogramm 
oma ala spetsialistidele, kes järgmise karjääri-
valikuna on mõelnud õpetajaametist. 

2021. aasta kevadel avaneb kõrge juhtimis-
potentsiaaliga teadlikult koolijuhi ametiks valmis-
tuda soovijatel võimalus kandideerida kooli-
juhtide järelkasvuprogrammi.

https://www.hm.ee/et/tegevused/kvalifikatsioonid/kvalifikatsiooniraamistik
https://www.kutseregister.ee/et/standardid/standardid_top2/?
https://www.kutseregister.ee/et/standardid/standardid_top2/?
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Riiklike preemiate hulka lisandub 
huvialaõpetaja kategooria
2020. aastal määratakse kuni kolm elutöö-
preemiat suurusega 65 000 eurot ning esma-
kordselt riiklik aastapreemia 10 000 eurot ka 
huvialaõpetajale. 

Huvialaõpetaja kategooria lisamine saadab 
tunnus tava ja huvialaõpetajat väärtustava 
sõnumi kogu ühiskonnale ning aitab kaasa mitte-
formaalse õppe laiemale väärtustamisele. 

Elutööpreemiale esitatakse igal aastal väga 
palju väärikaid kandidaate, kuni kolme preemia 
määra mine võimaldab aastatepikkuse panuse 
eest tunnustada ning tänada senisest rohkem 
inimesi. Elutööpreemiad ja aastapreemiad küm-
nes kategoorias antakse üle 3. oktoobril toimuval 
aasta õpetaja galal. 
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Keel

Riik toetab Eesti keeletehnoloogia 
arenguhüpet
Riik toetab jõuliselt Eesti keeletehnoloogia 
arendamist, et parandada operatiivse mitme-
keelse info kättesaadavust Eestis. 

Kevadine COVID-19 kriis kinnitas, kui tähtis on 
täpse info kiire kättesaadavus. Selleks, et olla 
valmis järgmiste kriisidega toimetulekuks, aren-
datakse esmalt avaliku sektori masintõlget ning 
lisatakse automaatsed eestikeelsed subtiitrid eri 
telekanalite otse- ja salvestatud saadetele. 

Keeletehnoloogia võimalused aitavad suuren-
dada kõigile, sh eesti keelest erineva emakee-
lega inimestele edastatava mitmekeelse info 
kiirust – see puudutab nii riigi poolt edastata-
vaid sõnumeid, aga ka teistest keeltest COVID-
19 kohta käivate materjalide tõlkimist. Uuringute 
põhjal on masintõlge üldjuhul ca 15–20% kii-
rem, kuid mõne kitsa valdkonna teksti puhul – 
näiteks COVID-19 – võib masintõlge olla isegi 
kuni 40–50% kiirem. Tehnoloogiate arengut 
arvestades suureneb masintõlke tõhusus aja 
jooksul veelgi. 

Kava kohaselt valmib masintõlketehnoloogia 
järgmisel aastal ning seda hakatakse kasutama 
riigi keskses masintõlkekeskkonnas. Samas on 
see kasutatav ka eraldiseisvalt – iga asutus saab 
seda kasutada oma dokumentide, veebilehtede 
jm tõlkimiseks. Keskkonna loomisel lähtutakse 

Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsminis-
teeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministeeriumi tellitavast analüüsist ja prototüü-
bist. Masintõlke baastehnoloogiat on arendatud 
riiklikust keeletehnoloogia programmist, kuid 
avaliku sektori tekstide tõlkimise jaoks peab 
koguma erialavaldkondade tekstikorpusi ning 
masintõlget nende tekstide põhjal arendama.

Masintõlketehnoloogiale lisatakse ka kõne-
tehnoloogia, mis võimaldab automaatselt suulist 
kõnet transkribeerida ehk üles kirjutada ning 
seda vajalikku keelde tõlkida. Avaliku sektori 
masintõlge arendatakse võimalikult mitmekeel-
seks, näiteks eesti-inglise-eesti,  eesti-vene-eesti, 
eesti-saksa-eesti. 

Parandame eesti keeles edastatud 
info kättesaadavust Eesti 90 000 
vaegkuuljale ja 1500 kurdile.

Järgmise aasta sügiseks valmib 
automaatne eestikeelsete 
subtiitrite lisamise võimalus eri 
telekanalite otse- ja salvestatud 
saadetele.
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Teise olulise arendusena kindlustatakse info 
kättesaadavus vaegkuuljatele ja kurtidele. Eestis 
elab 90 tuhat vaegkuuljat ja 1500 kurti, kellel ei 
ole võimalik enamikke eesti keeles kõneldavaid 
otsesaateid jälgida.

Järgmiseks suveks valmib automaatne eestikeel-
sete subtiitrite lisamise võimalus eri telekanalite 
otse- ja salvestatud saadetele. Subtiitrid aitavad 
saadet paremini jälgida vaegkuuljatel, vanematel 
inimestel ning ka olukordades, kus saadet ei ole 
võimalik mingi põhjusel kuulata. Valmiv teenus 
võimaldab kasutajal valida teleripuldilt eestikeel-
sed subtiitrid, mille peale aktiveeritakse reaalajali-
sed subtiitrid. Esmalt rakendatakse uut võimalust 
uudiste, pressikonverentside, valimisdebattide 
jms puhul. Subtiitrite lisamise projekti veab Hari-
dus- ja Teadusministeerium koos Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi, Kultuuriminis-
teeriumi ja Eesti Rahvusringhäälinguga. 

Masintõlketehnoloogia arendamisse suunab riik 
tänavu miljon eurot. Lisaks eraldatakse 0,4 miljo-
nit eurot subtiitrite lisamise projektile. 

Eesti keele õppe digilahendusi kasutab 
üha rohkem inimesi
Mullu septembris täismahus avatud eesti 
keele edasijõudnute ehk B1 taseme e-õppe 
kursust „Keeletee“ kasutab juba rohkem kui 
neli tuhat inimest. Kevadine COVID-19 puhang 
suurendas e-kursuste kasutajaskonda 
oluliselt.

Tänu digilahendustele on võimalik igal inimesel 
igal ajal ja igas kohas tasuta eesti keelt õppida. 

“Keeletee“ võimaldab iseseisvalt eesti keelt 
õppida nii vene- kui ingliskeelsetel õppijatel, 
pakkudes selleks nii lugemise, kirjutamise kui ka 
teksti mõistmisega seotud harjutusi. E-kursus on 
tasuta ning e-kirja vahendusel saab nõu ja abi 
küsida ka eesti keele õpetajalt. Eriolukorra ajal 
kahekordistus õpetajale saadetavate kirjade hulk. 

“Keeletee” on jätkuks populaarsele eesti keele 
e-kursusele “Keeleklikk” (www.keeleklikk.ee), 
mis võimaldab eesti keelt tasuta õppida A1 ja A2 
tasemel. 

Toetatakse eesti keele kui teise keele 
õpetajate erialast ja aineõpetajate eesti 
keele oskuse arengut
Tänavu sügisel pakutakse koolitusi nii eesti 
keele kui teise keele õpetajatele kui ka aine-
õpetajatele, et parandada eesti keele õppe 
kvaliteeti ja tõhusust. 

Tartu Ülikool korraldab koolitust eesti keelest 
erineva ema- või kodukeelega üldhariduskooli-
des töötavatele õpetajatele. Osalejad täiendavad 
oma eesti keele oskust ning arendavad oskusi, 
mis on vajalikud selleks, et toetada õpilaste eesti 
keele kui õppekeele omandamist.

MTÜ Eesti Keelepööre pakub koolitust esime-
ses kooliastmes õpetavatele eesti keele kui teise 
keele õpetajatele. Koolituse eesmärk on täiendada 
õpetajate eesti keele õpetamise metoodilisi oskusi, 
edendada lõimitud aine- ja keeleõppe rakenda-
mist ning elektrooniliste õppevahendite loomise 
oskusi. Koolitus toimub koostöös TÜ Narva Kol-
ledži ja eesti keele kui teise keele õpetajate liiduga.

Üleilmakool pakub uusi kursusi
Üleilmakool tugevdab välismaal elavate 
eesti laste sidet Eestiga, pakkudes võimalust 
õppida oma emakeeles. Algaval õppeaastal 
on 1.–9. klassi õpilastel võimalik õppida eesti 
keelt ja kirjandust, ajalugu ja ühiskonna-
õpetust, geograafiat ja matemaatikat kokku 
28 erineval e-kursusel. 

Koostöös Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustikuga 
on Üleilmakoolis eesti keele kursus ka 
16–26-aastastele noortele. Samuti saavad 
õpilased osaleda Skype’i-tundides ja 
veebikohtumistel. 

Eesti keele oskuse säilitamine ja arendamine on 
hädavajalik, et inimestel oleks lihtsam Eestisse 
tagasi pöörduda. Üleilmakool aitab välismaal 
elavatel eesti lastel säilitada ja arendada eesti 
keele oskust ning riiklikul õppekaval põhinevad 
kursused valmistavad neid ette Eestisse õppima 
asumiseks. Õppekavajärgsete kursuste kõrval 
pakutakse ka lihtsustatud eesti keele kursuseid. 

Ministeeriumi toetusel käivitatud ja tegutseva 
Üleilmakooli õppetöö toimub Moodle`i 
keskkonnas. 2019/2020. õppeaastal õppis 
Üleilmakoolis 250 last 32 riigist. 

http://www.keeleklikk.ee/
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Haridus- ja Noorteamet

Nelja asutuse ühendamisel loodud Haridus- 
ja Noorteamet alustas tööd 1. augustist
Ühendamet loodi SA Innove, SA Archimedese, 
Hariduse Infotehnoloogia SA ja Eesti Noorsootöö 
Keskuse baasil ning selle peamiseks tegevu-
seks on haridus- ja noortepoliitika elluviimine. 
Ühtaegu viidi ametisse ka mõned rakendusliku 
iseloomuga tegevused Haridus- ja Teadus-
ministeeriumist. Alates 1. jaanuarist 2021 on 
ameti koosseisus ka Erasmus+ büroo. Asutuste 
ühendamine aitab kasvatada sidusust ministee-
riumi vastutusvaldkondade vahel, muuta töö-
jaotuse selgemaks ja loogilisemaks, vähendada 
dubleerimist ning hoida kokku kulusid. 

Samuti tegutseb 1. augustist Keeleinspektsiooni 
asemel Keeleamet, mille ülesandeks on järele-
valve nii keeleoskusnõuete täitmise kui ka avali-
kus ruumis eesti kirjakeele nõuete täitmise üle.
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Alus-, põhi- ja keskharidus

Eestis oli 2019/2020. õppeaastal 614 lasteaeda, sealhulgas 131 üld-
hariduskooliga koos tegutsevat koolieelset lasteasutust. Alushariduses 
osales 2019. aasta seisuga 93,9% 4-aastastest kuni kooliealistest las-
test. Viimastel aastatel on alushariduses osalemine püsinud stabiilne.

Lõppenud õppeaastal oli Eestis 530 üldharidus-
kooli, neist 53 põhikooli, 309 9-klassilist kooli, 
131 põhikooliosaga keskkooli/gümnaasiumit, 
26 n-ö puhast gümnaasiumit, neist 16 riigi-
gümnaasiumit. Eestis tegutseb 14 täiskasvanute 
gümnaasiumit, ent täiskasvanute üldharidusõpe 
toimub igas maakonnas 

Väikeseid ehk vähem kui 100 õpilasega gümnaa-
siumiastmeid (10.–12. klass) oli eelmise õppe-
aasta seisuga 68 ja vähem kui 50 õpilasega 43. 
Väga väikeseid ehk alla 30 õpilasega põhikoole oli 
16. Alla 30 õpilasega 6-klassilisi koole oli 33.

Kokku asub 2020/2021. õppeaastal üldhari-
duskoolide statsionaarses õppes õppima ligi 
155 000 õpilast. Esimesse klassi läheb sellel aas-
tal ligi 14 200 õpilast. Põhikooli 1.–6. klassi asub 
õppima ligi 90 000 õpilast. Põhikooli 7.–9. klassi 
läheb ligi 42 000 õpilast.

10. klassi astub prognoositavalt ligi 8 500 ja 
12. klassi statsionaarses õppes asub õppima ligi 
7 000 noort. Kogu gümnaasiumis ehk 10.–
12. klassis asub õppima ligi 23 000 noort.  

Üldhariduses oli 2019/2020. õppeaastal mitte-
statsionaarses õppes õppijaid 4950.

Esimesse klassi astuvate laste arv hakkab 
lähiaastatel veidi langema, jäädes viimaste aas-
tate ligi 15 000 asemel 14 200 juurde. Aastaks 
2024 võib õpilaste arv jõuda 159 000ni ning 
hakkab siis taas langema. See jääb siiski kaugele 
1990ndate aastate lõpust, kui üldhariduskooli-
des õppis enam kui 215 000 õpilast. Piirkonniti 
on muutused erinevad ning peamiselt kasvab 
õpilaste arv Tartu- ja Harjumaal.

Eestis on 614 lasteaeda, sealhulgas 
131 koolieelset lasteasutust, mis 
tegutsevad koos üldhariduskooliga.
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Valmimas on alushariduse seaduse eelnõu 
Uus seadus muudab alushariduse korralduse 
süsteemi sidusamaks, et toetada kõigi laste 
koolivalmidust. 

Eelkooliealistele lastele on suunatud nii lasteaiad 
kui ka lapsehoiud, millele on erinevad nõuded ja 
eesmärgid. Sageli pole vanematele selge, milli-
sel tasemel haridust lasteaias või lapsehoius on 
võimalik saada. Lapsevanematel on ootus kvali-
teetsema alushariduse kättesaadavusele ja laste 
sujuvale üleminekule lasteaiast kooli. 

Uues alushariduse seaduses on fookus kõigi 
laste, sh koduste, alushariduse toetamisel ja 
lapsevanemate nõustamisel enne kooli; laste-
aiakoha saamise lihtsustamisel; pere, kohaliku 
omavalitsuse ja lasteaia ühtsel vastutusel alus-
hariduse toetamisel; õpetajate ja abiõpetajate 
ning lasteaiajuhtide professionaalsusel, tugimeet-
mete korraldusel ning õpi- ja kasvukeskkonnal; 
lasteaedade ja lapsehoidude ning munitsipaal- ja 
eralasteaedade nõuete ühtlustamisel.

Eesti keele õppe tõhustamise projekt 
laieneb lasteaiast algklassidesse 
Uuel õppeaastal käivitub algklassides piloot-
projekt „Professionaalne eesti keele õpe ja 
keeleõppemudelid põhikoolis“. Tegemist on 
juba kaks aastat Tallinna ja Ida-Virumaa laste-
aedades edukalt toiminud projekti edasiaren-
dusega. See on toonud vene õppekeelega 
rühmadesse kümneid eestikeelseid lisaõpeta-
jaid. 2020/2021. õppeaastal lisandub koolieel-
setesse lasteasutustesse 50 uut eestikeelse 
õpetajaga rühma.

Uue projekti fookuses on kvaliteetse keele-
õppe tagamine ja erinevate keeleõppemudelite 
piloteerimine. Plaani kohaselt jõuab projektis 
osalevate muu kodukeelega õpilaste eesti keele 
oskus 3. klassi lõpuks A2 tasemele, seejuures 
pööratakse tähelepanu mitmekeelses klassis iga 
lapse arengu toetamisele. Samal ajal arenda-
takse nii eesti kui ka muu kodukeelega õpilaste 
emakeeleoskust. 

Projekti käigus rakendatakse teaduspõhiselt 
kaasaegseid keeleõppemeetodeid vastavalt 

õpilaste vajadustele, arvestatakse Eesti Keele 
Instituudis välja töötatud laste keeletasemeid, 
testitakse keelelise arengu hindamisvahendeid, 
analüüsitakse õppetöö korraldust, arendatakse 
õpetaja eneseanalüüsioskust ning pakutakse 
põhikooli klassiõpetajale lapse keelelise arengu, 
mitmekeelsuse ja varajase keeleõppe teemalisi 
koolitusi. 

Lisaks alustavad Tallinna Ülikooli teadlased uurin-
gut, mille eesmärk on selgitada välja, millised 
tegurid tagavad emakeele ja teise keele arengu 
ning missugust tuge vajavad koolid ja õpetajad. 

Põhikooli lõpetajad saavad teha B2 tasemel 
eesti keele kui teise keele lõpueksamit
Uuest õppeaastast luuakse põhikooli lõpetaja-
tele võimalus sooritada soovi korral eesti keele 
kui teise keele B1-taseme lõpueksami asemel 
ka kõrgemal ehk B2-tasemel eksamit. Uus või-
malus toetab õpilaste keeleõppe motivatsiooni 
ning aitab vältida eksamite dubleerimist.

Seni oli õpilastel võimalik põhikoolis teha riikli-
kus õppekavas nõutav eesti keele kui teise keele 
lõpueksam üksnes B1-tasemel. Seega juhul, kui 
noor oskas eesti keelt kõrgemal tasemel ning 
isegi siis, kui tal oli vastav tasemetunnistus, pidi 
ta põhikooli lõpetamiseks sooritama B1-taseme 
lõpueksami. Nüüd aga saavad õpilased soovi 
korral juba 7. või 8. klassis teha koos põhikooli 
lõpetajatega B1-taseme eksami ning 9. klassis 
koos gümnaasiumi lõpetajatega B2-taseme 
eksami. Juhul, kui B2-taseme eksamil jääb 
õpilasel keeletase saavutamata (ehk ta saab 
eksamil alla 60 punkti), saab ta põhikooli lõpe-
tada varasemalt sooritatud B1-taseme eksami 
tulemusega.

Algaval õppeaastal on üleminekuperiood, mil 
õpilane saab omal initsiatiivil teha B2-taseme-
eksami ning vastava tunnistuse koolile esitada. 
Sellisel juhul ei pea õpilane põhikooli lõpetami-
seks enam B1-tasemel lõpueksamit tegema.

Ligi 94% 4-aastastest kuni 
kooliealistest lastest osaleb 
alushariduses.

Eesti 530 üldhariduskooli 
statsionaarses õppes on kokku ligi 
155 000 õpilast (prognoos), neist 
14 200 lähevad 1. klassi (prognoos).

https://sonaveeb.ee/teacher-tools/
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Septembris toimuvad 4. ja 7. klassis 
tasemetööd loodusõpetuses ja 
matemaatikas
Tegemist on uute, õppimist toetavate taseme-
töödega, millega hinnatakse riikliku õppekava 
üld- ja valdkonnapädevuste, läbivate teemade 
ja õpitulemuste omandamist. 

Tasemetööd korraldatakse elektroonilises kesk-
konnas EIS.

Kevadel viiakse läbi PISA 2022 eeltest
Algselt tänavu toimuma pidanud eeltestimine 
lükkus koroonaviiruse ülemaailmse leviku 
tõttu 2021. aasta kevadesse. 

Testi peamine hindamisvaldkond on matemaa-
tika, selle kõrval testitakse ka loovmõtlemist. 
Eeltestis osaleb 68 kooli, igast koolist 56 õpilast. 
Eeltestimisel kogutud andmete alusel koosta-
takse PISA 2022 põhitest.

Kahesuunaline keelekümblus liigub 
lasteaiast kooli 
Tänavu 1. septembril avatakse Tapa Vene 
Põhikoolis esimene kahesuunalise keele-
kümbluse klass munitsipaalkoolis. 

Kahesuunalises keelekümbluses õpivad koos 
eesti ja vene kodukeelega lapsed ning metoodika 
lubab lastel samaaegselt arendada nii oma ema-
keelt kui ka õppida teist keelt. Poole õppeajast 
veedavad lapsed ühe õpetajaga ühes keeles 
suheldes ja teise poole teise õpetajaga teises 
keeles.

Kahesuunalise keelekümbluse programmi aren-
damisega alustati Eestis 2013. aastal. Eelmisel 
õppeaastal lõpetas kahesuunalise keelekümb-
luse neli lasteaiarühma Tartus, Pärnus, Tapal 
ja Tallinnas. Kahesuunalise keelekümbluse 
põhi mõtetel töötab ka erakool Avatud Kool. 
Munitsipaal koolides pole seni kahesuunalise 
keelekümbluse klasse olnud.

Valmib keelekümblusprogrammi strateegia 
aastateks 2021-2026 
Strateegia on aluseks keelekümblusvõrgus-
tikuga liitunud haridusasutustele eestikeelse 
õppe tõhustamiseks vene õppekeelega laste-
aias ja koolis. 

Keelekümblusprogrammiga liitunud lasteaeda-
des ja koolides toimub keeleõpe lõimituna teiste 
tegevuste ja aineõppega. Programmiga liitumine 
on koolidele ja lasteaedadele vabatahtlik. 

Praegu kuulub võrgustikku 37 üldhariduskooli ja 
70 lasteaeda.
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Koolivõrk

Riik toetab omavalitsusi koolivõrgu 
korrastamisel 
Uuel õppeaastal saavad kümme üldharidus-
kooli alustada õppetööd nüüdisaegsetes 
tingimustes. 

Riigi toetusega renoveeriti või ehitati ümber 
Taebla Kool, Võhma Kool, Valga Priimetsa Kool, 
Järvakandi Kool, Puhja Kool, Juhan Liivi nimeline 
Alatskivi Kool, Haapsalu Põhikool, Tabivere Põhi-
kool, Türi Põhikool ja Tallinna Tondi Põhikool.

Valitsus on kinnitanud põhikoolivõrgu korrasta-
mise meetme kahe vooru investeeringute kava, 
mille kogumaht on 100,8 miljonit eurot. Esime-
ses voorus toetas riik 22 kohaliku omavalitsuse 
projekti ja teises voorus 12 projekti. Kahe vooru 
tulemusel kaasajastatakse ca 104 812 ruut-
meetrit põhikoolide pinda, koolipind väheneb 
ca 91 000 ruutmeetri võrra.

Jätkub riigigümnaasiumide rajamine
Saaremaa, Tabasalu, Paide ja Laagri riigigüm-
naasiumide ehitus jätkub. Projekteerimisel on 
Narva, Mustamäe ja Pelgulinna riigigümnaa-
siumid. Pärast arhitektuurikonkursse algavad 
ka Tõnismäe, Narva ja Rae riigigümnaasiu-
mide projekteerimistööd.

Asutatud on Saaremaa Gümnaasium ja Tabasalu 
Gümnaasium, mis avavad õppuritele uksed 
1. septembril 2021. Mõlemale koolile on valitud 
direktorid, kes asuvad värbama meeskondi ja 
looma koolidele sisu. Järgmisena viiakse läbi 
konkursid Laagri Gümnaasiumi ja Rakvere 
Gümnaasiumi direktorite leidmiseks. Nendes 
riigigümnaasiumides algab õppetöö 1. septemb-
ril 2022. 

2020/2021. õppeaastal saab õppida 
16 riigigümnaasiumis. 
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Algab koolivõrgu arengut toetav 
koostööprojekt
Õpetajate Lehes hakkab ilmuma artiklisari 
koolivõrgu arengutest ja tulevikuvisioonidest 
piirkondade kaupa. 

Sõna saavad nii kohaliku kui ka keskvalitsuse 
tasandi eksperdid. Projekti eesmärgiks on 
omavalitsuste võimestamine, teadlikkuse 
tõstmine koolivõrgu ja haridusvaldkonna 
küsimustes ning omavalitsuste ja keskvalitsuse 
tihedam koostöö koolivõrgu korrastamisel. 
Koostööprojekti panustavad Õpetajate Leht, 
Eesti Linnade ja Valdade Liit ning Haridus- ja 
Teadusministeerium.

Valmib veebipõhine õpetaja töö- ja 
palgakorralduse kaasajastamise käsiraamat
Raamat on mõeldud eelkõige koolipidaja-
tele, koolijuhtidele, õpetajatele ja õpetajaks 
õppijatele.

Käsiraamat sisaldab nii ekspertide teadmisi kui 
ka praktikute kogemusi. Teiste seas saavad sõna 
haridusjuhid kaheksast omavalitsusest, kus on 
alustatud õpetaja töö- ja palgakorralduse kaas-
ajastamist (Elva, Põlva, Rapla, Toila, Pärnu, Järva, 
Jõgeva, Saaremaa). 

Käsiraamatu esitlus on kavas 2021. aasta märt-
sis Eesti Linnade ja Valdade Päevadel. Tegemist 
on Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Haridus- ja 
Teadusministeeriumi ning OÜ Fontes Palga-
konsultatsioonid pilootprojektiga.
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Kutseharidus

2020/2021. õppeaastal saab kutsehariduse tasemeõppes õppida 32 
kutseõppeasutuses ning viies riigi omanduses olevas kutseõpet pakku-
vas rakenduskõrgkoolis. 

Kutseõppes õpib kokku ligi 24 000 õpilast. Vii-
mastel aastatel on oluliselt tõusnud kutseõppes 
õppijate keskmine vanus, sest on lisandunud üle 
25-aastaseid õppijaid, kes soovivad omandada 
kutset või eriala ning tõsta oma konkurentsi-
võimet tööturul. Kuigi täiskasvanud õppijatel on 
üldjuhul varasem haridus (kesk- või ka kõrghari-
dus) omandatud, õpivad paljud neist ka neljanda 
taseme kutseõppes, mis eeldab põhiharidust.

Kasvab nii töökohapõhisesse õppesse astu-
jate kui lõpetajate arv: 2019/2020. õppeaastal 
lõpetas õpipoisiõppe 1919 õpilast. Kasvanud on 
ka töökohapõhise õppe lõpetajate osakaal kõigist 
kutseõppe lõpetajatest, ulatudes 2019. aastaks 
juba 12,4%ni. 

Mikrokraadid kutsehariduses toovad 
leevendust tööturule
Kutseõppes alustatakse mikrokraadide välja-
töötamise ja rakendamise piloteerimist. Ees-
märgiks on koostada lühikesed konkreetsete 
oskuste omandamist võimaldavad õpimoodulid, 
mille lõpetamisel saab õppija vastava tunnistuse 
ja võimaluse asuda tööle.

Omandatud oskusi on võimalik arvestada 
edasistes õpingutes pikemate tasemeõppe 
õppe kavade läbimisel. Piloteerimist alustatakse 
valdkondades, kus on hetkel kõige suuremad 
probleemid tööjõuga nagu näiteks metallitööstus 
ja ehitus.

Kutseõppes õpib kokku ligi  
24 000 õpilast.
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Kutsevaliku õpe laieneb enam kui kümnesse 
kutsekooli 
Kutsevaliku õpe pakub võimalust saada pare-
mini aimu, milline valdkond või eriala võiks olla 
edasine õpivalik. Samuti on see võimalus val-
mistuda põhjalikumalt sisseastumiskatseteks, 
kui soovitud erialale pääseda ei õnnestunud. 

Õppekava võimaldab suures osas õppe sisu 
individualiseerida, toeks on nõustamine ja 
koostöö piirkonna erinevate ettevõtete ning 
organisatsioonidega. 

Uued kutsevalikuõpet pakkuvad koolid on Rak-
vere Ametikool, Tallinna Teeninduskool, Valga-
maa Kutseõppekeskus, Viljandi Kutseõppekes-
kus, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Räpina 
Aianduskool, Võrumaa Kutsehariduskeskus, 
Tartu Kutsehariduskeskus, Vana-Vigala  Tehnika- 
ja Teeninduskool, Järvamaa Kutsehariduskeskus 
ja Haapsalu Kutsehariduskeskus. 2021. aasta 
alguses liituvad õppijate huvi korral Kures-
saare Ametikool, Tartu Kunstikool ja Pärnumaa 
Kutsehariduskeskus. 

Laienevad IT-õppe võimalused kutseõppes 
IT Akadeemia programmi ning ettevõtete ja 
ülikoolide koostöös on valminud IT-süstee-
mide spetsialisti kutsekeskhariduse õppe-
kava, millel asuvad tänavu sügisel õppima 
esimesed õpilased. 

Tarkvaraarendaja erialal toimub juba teine vastu-
võtt. Mõlemal erialal pööratakse süvendatud 
tähelepanu põhioskustele matemaatikas, eesti 
keeles ja inglise keeles. Õppeaeg on neli aastat 
ning sel sügisel saab õpinguid alustada Tartu 
Kutsehariduskeskuses, Tallinna Polütehnikumis ja 
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses. 

IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogrammi 
eesmärgiks on kasvatada IT-ekspertide hulka 
ning luua eeldused kõrgkoolis jätkamiseks pärast 
kutsekeskhariduse omandamist. 

Uus moodul toetab ettevõtlikkust ja 
eesmärgipärast õppimist
Ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“ toel 
on loodud kutseõppe värske moodul „Õpitee 
ja töö muutuvas keskkonnas“. 

Elukestva õppe põhimõtetest lähtudes seatakse 
eesmärgiks eneseteadlikkuse kasvu toetamine 
õpingute ajal, et hõlbustada erialase karjääri 
kavandamist. Moodul põhineb neljal komponen-
dil: individuaalne õpitee, keskkonna mõistmine, 
väärtusloome ja panustamine ühiskonda ning 
elukestvat õpet väärtustav hoiak. 

Suur osa kutsekoolidest on uue mooduli kutse-
õppe tasemeõppe õppekavadesse juba integree-
rinud. Kutsekeskhariduse tasemel võtavad koolid 
mooduli kasutusele aasta jooksul.

Euroopa kutsehariduspoliitika põhisuunad 
uuenevad 
Euroopa Nõukogu plaanib vastu võtta soovi-
tused kutsehariduse arendamiseks Euroopa 
Liidus, mis laienevad ka Eestile.

Olulised põhimõtted kutsehariduspoliitika 
uuendamisel on kutsehariduse suurem mõju 
haridus süsteemis ning elukestvas õppes tervi-
kuna, kutse õppe sisu jätkuv moderniseerimine, 
praktilise õppe, sh õpipoisiõppe osatähtsuse 
kasv, kutse õppe tippkeskuste arendamine, 
innovatsiooni, rohemajanduse ning digitali-
seerimise sihid ning paindlikkus, praktilisus ja 
õppijakesksus.
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Kõrgharidus ja teadus

2020/2021. õppeaastal saab kõrgharidust omandada kokku 18 õppe-
asutuses, mille hulgas on kuus avalik-õiguslikku ülikooli, üks eraüli-
kool, seitse riigi- ja neli erarakenduskõrgkooli.

Üliõpilaste arv Eestis väheneb jätkuvalt. Võrreldes 
seitsme aasta taguse ajaga on eriti kahanenud 
vastuvõtt 1. astme õppesse, mis on seotud noorte 
arvu üldise vähenemisega. Viimastel aastatel on 
kasvanud välisüliõpilaste arv, seda eriti magistri- 
ja doktoriõppes. Hetkel pole veel selge, kas 
seoses koroonaviiruse ülemaailmse leviku ja selle 
tõkestamiseks kasutatavate meetmetega kasv sel 
õppeaastal jätkub. 

Nagu ka teistel haridustasemetel, selguvad 
tänavuse õppeaasta lõplikud vastuvõtunumbrid 
novembri keskpaigas, kui kõik üliõpilased on 
immatrikuleeritud ja andmed kantud Eesti 
hariduse infosüsteemi. 

Rektorivalimised tõid kõrgkoolidele nii uusi 
kui ka seniseid juhte
Tänavu 1. septembrist asub Tallinna Tehnika-
ülikooli rektorina ametisse senine Tallinna Ülikooli 
rektor Tiit Land. Rektori ametiaeg on viis aastat. 

Tallinna Ülikooli rektori kohuseid täidab kuni uue 
rektori korraliste valimisteni 2021. aasta kevadel 
õppeprorektor Priit Reiska. 

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektorina jätkab senine 
rektor Enno Lend ja Kõrgema Kunstikooli  Pallas 
rektorina jätkab senine rektor Vallo Nuust. 
Mõlema ametiaeg algas 1. augustil ja kestab 
viis aastat.

Algab teadus- ja arendustegevuse 
korralduse seaduse uuendamine
Ministeerium on kogunud teadusasutustelt ette-
panekuid seaduse uuendamiseks ning sügisel 
toimuvad kaasamisüritused muudatustega seon-
duva täpsustamiseks ja analüüsimiseks. Sea-
duse väljatöötamiskavatsuseni on plaanis jõuda 
2021. aasta kevadel ning kaasajastatud seaduse 
jõustumiseni 2022. aasta septembris. 

2019/2020. õppeaastal oli 
üliõpilasi kokku 45 178, neist 
5528 välistudengid.
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Toetame teadlaste kaasamist ettevõtete ja 
avaliku sektori asutuste arendus-
tegevustesse
Toetatakse ettevõtteid ja avaliku sektori asu-
tusi, kes soovivad tööle võtta doktorikraadiga 
teadlase, kes tegeleks rakendusuuringut või 
tootearendust eeldava arenguvajadusega. 
Toetuse eesmärk on tõsta Eesti asutuste tea-
dus- ja arendus tegevuse alast võimekust, 
mitme kesistada teadlaskarjääri ning soodustada 
teadus asutuste ja ettevõtete koostööd. 

Alanud on ressursside väärindamise 
programm
ResTA teadusuuringute programm toetab ette-
võtete vajadusest lähtuvat teadus- ja arendus-
tegevust puidu, toidu ja maavarade väärindami-
sel. Eesmärk on soodustada neis valdkondades 
teadus rühmade võimekust ja spetsialistide 
pealekasvu. Koostöös ettevõtjatega laienda-
takse innovaatiliste ja teadmistepõhiste lahen-
duste loomist ja kasutuselevõttu Eestile olulistes 
valdkondades. 

Riik toetab TTÜ juurde targa linna 
tippkeskuse loomist 
Euroopa Liidu ja Eesti riigi toel alustatakse koos-
töös maailma tippülikoolidega Tallinna Tehnika-
ülikoolis targa linna tippkeskuse rajamist. Eesti 
riik kaasrahastab tippkeskuse loomist aastatel 
2020–2027 kuni 17,2 mln euroga. Tippkeskus 
arendab välja ja testib Eesti linnades nutikaid 
lahendusi linnade arenguvajaduste lahendami-
seks transpordi, energia, ehituse ja arhitektuuri, 
andmete ja valitsemise valdkondades. Samuti 
paraneb Eesti teadusasutuste võimekus osaleda 
rahvusvahelistes võrgustikes ning rakendada 
koostööprojektide tulemusi ühiskonna ja majan-
duse vajadustest lähtuvalt.

Valmisid ettepanekud ettevõtlus-
doktorantuuri tõhustamiseks
Ministeerium on ette valmistanud ettevõtlus-
doktorantuuri toetamise uued tingimused ning 
doktori õppe raames toimuva ettevõtete ja 
teadus asutuste koostöö soodustamise kont-
septsiooni. Doktorantide ja ettevõtete tihedam 
koostöö suurendab ettevõtetes teaduse raken-
damise võime kust, patendiloomet, eksporti ja 
müüki, samas annab doktorantidele oskusi, prak-
tilisi kogemusi ja tõstab nende kvalifikatsiooni 
tööturul.
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Täiskasvanuharidus

25–64-aastaste täiskasvanute osalus elukestvas õppes on aastate 
vältel pidevalt tõusnud. 2019. aastal küündis elukestvas õppes osa-
lemise määr esmakordselt 20,2 protsendini, millega oleme saavuta-
nud elukestva õppe strateegias seatud eesmärgi. Eurostati andmetel 
on Eesti selle näitajaga Euroopas 6. kohal. Kümmekond aastat tagasi 
oli Eesti elukestvas õppes osalemise näitaja alla 10 protsendi ja viis 
aastat tagasi ligikaudu 12 protsenti. Riik töötab selle nimel, et järjest 
enam inimesi osaleks elukestvas õppes. Kasvutrendi jätkumiseks on 
ka edaspidi vaja tagada täiskasvanute ligipääs nii tasemeõppele kui 
kursustele.

Kutseõppesse õppima asunud täiskasvanud 
õppurite (25-aastased ja vanemad) osakaal 
tõusis 2019/20. õppeaastal võrreldes varase-
maga. Kui 2018/2019. õppeaastal oli 25-aasta-
seid või vanemaid õppijaid 39,6 protsenti, siis 
2019/2020. õppeaastal oli see näitaja tõusnud 
41,7 protsendini.

Ka 30-aastaste ja vanemate täiskasvanute 
arv kõrghariduses on eelmiste õppeaasta-
tega võrreldes veidi kasvanud, moodustades 
2019/2020. õppeaastal üliõpilaskonnast 29,6%.

Laienevad mittestatsionaarse 
üldharidusõppe võimalused 
Uuest õppeaastast saab asuda mittestatsionaar-
selt üldharidust omandama Rakvere Ametikoolis 
ja Võrumaa Kutsehariduskeskuses. Möödunud 
õppeaastast pakub sellist võimalust Haapsalu 
Kutsehariduskeskus. 

Paindlikuks üldharidusõppeks võimaluse loomine 
ka kutsekoolis toob lisandväärtust nii üldhariduse 
kui kutseõppe omandajale. Valikõpingute kaudu 
avaneb võimalus tutvuda kutseõppe erialavali-
kuga või omandada ametiõpingute kõrval süven-
datult üldharidusaineid. 
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Kõrgkoolide tasuta kursused toetavad uute 
tehnoloogiate kasutuselevõttu
Tänavu sügisel on ligi 2000 täiskasvanul tasuta 
võimalus oma oskuste täiendamiseks kõrgkooli-
des. Koostöös kõrgkoolidega ja valdkondlike 
ekspertidega valiti välja 77 kursust, mis toetavad 
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, aitavad ette-
võtetel ja organisatsioonidel digitaliseerida oma 
tooteid, teenuseid ja äriprotsesse ning soodusta-
vad tarkade tehnoloogiakasutajate kujunemist. 
Kursused on mahuga 40–160 akadeemilist 
tundi, mõned kursused on täielikult läbitavad 
e-õppes. 

Kutseõppe tasuta kursustel saab osaleda 
5000 täiskasvanut
2020. aasta teisel poolel on ligi 5000 täiskasva-
nul võimalik uuendada tööalaseid oskusi kutse-
koolide ja kutseõpet pakkuvate rakenduskõrg-
koolide läbiviidavatel tasuta kursustel. Kursuste 
valik on mitmekesine, õppimisvõimalused on ligi 
35 erinevas valdkonnas. 

Seoses eriolukorraga lisandusid tellimusse 
 e- kursused abihooldustöötaja oskuste omanda-
miseks 250 õppijale ja kursus põllumajandus-
masinatega töötamiseks 30 õppijale. Eriolukorra 
tingimustes läksid mitmed kursused auditoorselt 
õppelt üle virtuaalõppele. Paljud praktilise suunit-
lusega kursused lükkusid edasi. 

Kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides toi-
muvad kursused on eeskätt mõeldud töötavatele 
täiskasvanutele, kel pole erialast ettevalmistust 
või kelle oskused vajavad ajakohastamist. 

Tasuta kursuseid kutseõppeasutustes ja kõrg-
koolides rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi 
toel kokku 2,7 ml euro ulatuses. Tasuta kursuste 
nimekiri ja koolide veebilehtede andmed:  
www.hm.ee/tasuta-kursused

Tasuta veebipõhistel ingliskeelsetel 
kursustel saab osaleda kuni 50 tuhat inimest
Tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel 
saab aasta lõpuni osaleda kuni 50 tuhat ini-
mest. Digiõppe platvorm Coursera pakub 4000 
erinevat inglis- ja venekeelset kursust maailma 
ülikoolidelt ja suurettevõtetelt ning lõpetamisel 
on võimalik saada ka vastav sertifikaat. 

Valikust leiab nii tulevikus vajalikke üldoskusi 
arendavaid kursusi nagu digitaalne kirjaoskus, 
projektijuhtimine või ärialane inglise keel, kui ka 
spetsiifilisemaid kursusi nagu pilvetehnoloogia 
haldamisega seotud oskused, arvutimängude 
arendamine või meditsiiniline neuroteadus. 
Suur hulk Coursera pakutavaid kursusi on info- 
ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnast. 
Kursus tele saab registreeruda haridusportaali 
kaudu septembri lõpuni. 

Jätkub täienduskoolitusasutuste kvaliteedi 
hindamine
Eesti hariduse infosüsteemi andmetel on Eestis 
üle 1200 täienduskoolitusasutuse. Koolituste 
pakkujaid on palju ja nende tase on kõikuv. 
Ministeerium on kaasanud täienduskoolituste 
kvaliteedi edendamiseks Eesti Kõrg- ja Kutse-
hariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA), kes pilotee-
rib 2019. aasta sügisest täienduskoolitusasutuste 
kvaliteedi hindamist. 

2020. aasta juunikuu seisuga oli hinnatud 579 
täienduskoolitusasutust, millest ligikaudu pooled 
ei vastanud täiskasvanute koolituse seaduse 
nõutele. Nõuete seas on näiteks õppekavade, 
õppekorralduse ja -kvaliteediga seotud teabe 
avalikustamine asutuse veebilehel, mille 
eesmärgiks on koolitustegevuse läbipaistvus, 
et õppijad või koolituse rahastajad saaksid valida 
võimalikult nende vajadustele vastava koolituse. 
Ka kordushindamisel ei suutnud kolmandik 
koolitusasutustest oma tegevusi täiskasvanute 
koolituse seadusega vastavusse viia. Kvaliteedi 
hindamise protsess jätkub, kuid lähtuvalt 
esialgsetest hindamistulemustest kaalub 
ministeerium täiskasvanute koolituse seaduse 
muutmise algatamist. 

Ministeerium paneb kõigile koolituse tellijatele ja 
õppida soovijatele südamele, et koolitust tuleb 
hoolega valida ja eelnevalt viia ennast kurssi 
õppekava ja õppetingimustega.

https://www.hm.ee/tasuta-kursused
https://haridusportaal.edu.ee/
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Valmivad uued OSKA raportid
Kutsekoda analüüsib programmi OSKA (tööjõu-
vajaduse seire ja prognoosi ning oskuste aren-
damise koordinatsioonisüsteem) raames Eesti 
majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu 
vajadust lähema kümne aasta jooksul. 2020. 
aasta lõpuks analüüsitakse läbi kõik majandus-
sektorid ja avalikustatakse raportid järgmistes 
valdkondades: avalik haldus, finantsvaldkond, 
isikuteenused. Aasta lõpuks koostatakse ka 
analüüs COVID-19 põhjustatud majanduskriisi 
mõjust tööjõu ja oskuste vajadusele.

Samuti on Kutsekojal valminud ülevaade vald-
konnaspetsiifiliste IKT-oskuste vajadusest, mis 
näitas, et tulevikuoskuste tähtsus nihkub ajas 
ettepoole ning digi- ja tehnoloogiaoskuste aren-
damine on selle juures määrava tähtsusega.

OSKA raportite alusel on praktilised nõuanded 
karjääri kujundamiseks ning kasulik info tuleviku-
töö ja -oskuste kohta koondatud haridusportaali 
edu.ee.

Valmistatakse ette rahvusvahelist 
täiskasvanute uuringut PIAAC
2020. aastal peatusid PIAAC uuringu tegevused 
ajutiselt COVID-19 leviku tõttu. Prooviuuring, 
mis pidi algselt toimuma 2020. aasta kevadel, 
lükkus aasta edasi. Oktoobris alustatakse taas 
ettevalmistavate tegevustega ning kevadel 2021 
jõutakse praeguste plaanide kohaselt PIAAC 
prooviuuringu läbiviimiseni. Põhiuuringu andme-
kogumine on uue ajakava kohaselt planeeritud 
aastateks 2022-2023. Ministeerium viib uuringu 
läbi koostöös Eesti Statistikaametiga.

Aastatel 2011–2012, mil Eesti esmakordselt 
PIAAC uuringus osales, koguti andmeid ligi 
kaheksa tuhande 16–65-aastase inimese kohta. 
Uuringu tulemused näitasid, et Eesti täiskasva-
nud paistavad positiivselt silma funktsionaalse 
lugemisoskuse ja matemaatilise kirjaoskuse 
poolest. Mõlema puhul olid Eesti tulemused üle 
uuringus osalenud riikide keskmise. Tehnoloo-
giarikkas keskkonnas probleemilahendusoskuse 
puhul jäid Eesti täiskasvanute tulemused aga 
osalenud riikide keskmisele alla.
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Noored

Kriisitoetus „Terve Eesti suvi“ võimaldas 
noortele suve aktiivset sisustamist 
Juuli alguseni said lühilaagrite ja -malevate 
korral dajad taotleda kriisitoetust „Terve Eesti 
suvi“, võimaldamaks suuremale hulgale noortele 
suve aktiivset sisustamist.

Toetus oli suunatud kuni 26-aastastele noortele 
tegevust pakkuvatele lühilaagritele ja -maleva-
tele, mille sisuks on noorsootöö, sealhulgas 
huvihariduse ja huvitegevuse andmine ning 
töökasvatus.

Kriisitoetus jõuab erinevate aktiivsete tegevuste 
kaudu ligi 24 000 lapse ja nooreni. Toetust 
sai 369 laagri ja maleva korraldajat kokku üle 
2,7 miljoni euro ulatuses.

Nutikas noorsootöö sai hoogu juurde
Kevadine distantsõppe periood kinnitas, kui olu-
lised on nutikad lahendused noorte kaasamisel. 
Nutikas noorsootöö on saanud hoogu juurde ja 
uue hingamise on saanud ka Nutivaramu, kust 
leiab infot ja inspiratsiooni nutikate lahenduste 
juurutamiseks. 

Nopik on veebikeskkond, mis tutvustab häid 
näiteid noorsootöö ja kooli koostööst õpingute 
mitmekesistamisel. See on praktiline tööriist õpe-
tajatele, koolijuhtidele, noorsootöötajatele jt, kes 
soovivad noorsootöö ja formaalhariduse vahelist 
koostööd tõhustada.

Üleriigiline noorteinfoportaal Teeviit pakub 
tasku häälingute saatesarja „Teeviit tulevikku“, kus 
räägivad noored ja eksperdid noortele olulistel 
ja vajalikel teemadel. Saated ilmuvad Youtube’is, 
Spotifys ja Soundcloudis. Iga kuu on tähelepanu 
konkreetsel teemal, näiteks septembris on fooku-
ses füüsiline tervis, oktoobris vaimne tervis ning 
novembris, mil tähistatakse noorsootöönädalat, 
on esile tõstetud noorsootöö võimalused. Aasta 
viimasel kuul võetakse luubi alla väärtused. 

Noorteseire aastaraamatut „Noorte elu avamata 
küljed“ esitletakse 7. oktoobril toimuval arutelu-
konverentsil. Üheksas aastaraamat ei anna enam 
statistilist ülevaadet noorte eluolu puudutavatest 
näitajatest – see on nüüd leitav Statistikaameti 
Noorteseire juhtimislaual – ega võta fookusesse 
ühte kindlat teemat. Aastaraamat tõmbab tähe-
lepanu valikule teemadest, mida Eesti senistes 
noortevaldkonna uuringutes on vähe käsitletud. 

Kriisitoetus jõuab erinevate 
aktiivsete tegevuste kaudu 
ligi 24 000 lapse ja nooreni. 
Toetust sai 369 laagri ja maleva 
korraldajat kokku üle 2,7 miljoni 
euro ulatuses.

https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/nutikas-noorsootoo/nutivaramu
https://nopik.entk.ee
https://teeviit.ee
https://noorteseire.ee
https://juhtimislauad.stat.ee
https://juhtimislauad.stat.ee
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Õppeaasta  arvudes
2020/2021
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Sissejuhatus

Lähiaastatel jätkub õpilaste arvu kasv. Septembris asub üldharidus-
koolide statsionaarsesse õppesse hinnanguliselt 155 000 õpilast. 
Aastaks 2024 võib õpilaste arv jõuda 159 000ni. See jääb siiski 
 kaugele 1990ndate aastate lõpust, kui üldhariduskoolides õppis enam 
kui 215 000 õpilast. Piirkonniti on muutused erinevad ning peamiselt 
kasvab õpilaste arv Tartu- ja Harjumaal.

Kui õpilaste üldine arv kasvab, siis esimesse 
klassi astuvate laste arv on ületamas kõrgtaset 
ning hakkab lähiaastatel veidi langema, jäädes 
viimaste aastate ~ 15 000 asemel 14 200 juurde.

Kutsehariduses on vastuvõtt viimastel aastatel 
stabiilne, kasvanud on kutsekoolide õpilaste 
keskmine vanus. Lisandunud täiskasvanud õppi-
jad tahavad tõsta oma konkurentsivõimet töö-
turul ning omandada uusi oskusi.

Üliõpilaste arv jätkab vähenemist. See on seo-
tud muuhulgas nii demograafiliste muutustega 
(väheneb 18–24-aastaste inimeste arv ja osa-
kaal rahvastikus) kui ka muutustega õpiteedes. 
Trend teha pärast keskhariduse omandamist 
väike paus õppimises ning jätkata mõne aasta 
pärast kõrg- või kutsehariduses on süvenemas. 
Seda kinnitab ka üliõpilaste (ja kõrgkoolidesse 
sisseastujate) keskmise vanuse kasv ning täis-
kasvanud õppijate osakaalu suurenemine kutse-
hariduses. Suurenenud on ka välisüliõpilaste arv 
ja osakaal.

Enamik üldhariduse koolivõrgu muutustest on 
seotud kooliastmete ümberkorraldamisega – 
üldjuhul tähendab see, et noorte vähesuse tõttu 
lõpetatakse õppetöö munitsipaalkoolide güm-
naasiumiastmes ning jätkatakse põhikoolina. 
Seetõttu on vähenenud 12-klassiliste koolide arv 
ning kasvanud põhikoolide hulk.

Õpetajate töötasu kasvab jätkuvalt ning riik peab 
oluliseks ka lasteaiaõpetajate töötasu õpetajate 
omaga võrdseks tõstmist. Samas töötab üld-
hariduskoolides jätkuvalt väga palju õpetajaid 
osakoormusega (eelmisel õppeaastal üle 40% 
õpetajatest), mida peaks mõnevõrra muutma 
koolivõrgu jätkuv korrastamine.

Uue õppeaasta täpsed õpilaste arvud selguvad 
novembri keskpaigas, kui koolid ja omavalitsu-
sed on esitanud andmed Eesti hariduse info-
süsteemi (EHIS).

Detailsemad haridus-, teadus-, noorte ning 
keelevaldkonna näitajaid leiab haridus-
statistika portaalist www.haridussilm.ee ja 
analüüsid ministeeriumi kodulehelt rubrii-
gist „haridusandmed“: https://www.hm.ee/et/
tegevused/uuringud-ja-statistika-0. 

http://www.haridussilm.ee
https://www.hm.ee/et/tegevused/uuringud-ja-statistika-0
https://www.hm.ee/et/tegevused/uuringud-ja-statistika-0
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Õpilaste ja üliõpilaste näitajad 

Üldharidus
Kokku asub 2020/2021. õppeaastal üldhariduskoolide statsionaarses õppes õppima ~ 155 000 õpilast. 
Prognoosi kohaselt kasvab statsionaarses õppes õpilaste arv kuni aastani 2024 ja hakkab siis tasapisi 
langema. Aastal 2030 on üldhariduses hinnanguliselt sama palju õpilasi kui praegu.

Esimesse klassi läheb sellel aastal ~ 14 200 õpilast. Põhikooli 1.–6. klassi asub õppima ~ 90 000 õpilast. 
Põhikooli 7.–9. klassi läheb ~ 42 000 õpilast.

Kümnendasse klassi astub prognoositavalt ~ 8 500 ja kaheteistkümnenda klassi statsionaarses õppes 
asub õppima ~ 7 000 noort. Kogu gümnaasiumis ehk 10.–12. klassis asub õppima ~ 23 000 noort. 

Statsionaarse õppe õpilaste arv 1., 10. ja 12. klassis (allikas: EHIS)

Klass 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

1. klassi  
õpilaste arv 13 260 13 697 14 152 14 723 15 457 15 234 15 437 14 898 14 094

10. klassi  
õpilaste arv 8 566 8 127 7 846 7 406 7 588 7 966 8 053 7 988 8 156

12. klassi  
õpilaste arv 8 324 7 810 7 173 6 963 6 781 6 460 6 568 7 015 7 052

Õpilaste 
koguarv 136 104 134 975 135 392 137 236 140 483 143 713 147 849 151 164 153 155

Õpilaste arvu prognoos 2020–2024 (Allikas: Eesti Statistikaamet (tabel RV0212), EHIS)

Klass 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026

1. klassi õpilaste arv 14 200 14 200 14 500 14 500 14 400 14 900

Õpilaste koguarv 155 000 156 500 158 000 159 000 159 000 159 000
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Kutseharidus
Kutseõppes õpib kokku ~ 24 000 õpilast. Viimastel aastatel on oluliselt tõusnud kutseõppes õppijate 
keskmine vanus, kuna on lisandunud üle 25-aastaseid õppijaid, kes soovivad omandada kutset või 
eriala ning tõsta oma konkurentsivõimet tööturul. Kuigi täiskasvanud õppijatel on üldjuhul varasem 
haridus (kesk- või ka kõrgharidus) omandatud, õpivad paljud neist ka neljanda taseme kutseõppes, 
mis eeldab põhiharidust.

Kutseõppurite arv õppeliikide lõikes (allikas: EHIS)

Õppeliik1 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Põhihariduse  
nõudeta kutseõpe 421 371 448 816 1 120 1066 1 183 1 431

Kutseõpe  
põhihariduse baasil 966 1 005 2 121 4 660 6 674 7520 8 269 8 668

Kutsekeskharidusõpe 14 152 13 245 12 420 11 700 11 308 10717 10 027 9 897

Kutseõpe  
keskhariduse baasil 10 633 11 078 10 248 7 731 5 969 4840 3 908 4 021

Kokku 26 172 25 699 25 237 24 907 25 071 24143 23 387 24 017

25 ja vanemate  
õppurite osakaal 23,3% 26,3% 29,2% 31,9% 35,1% 36,7% 39,6% 41,7%

1 Põhihariduse nõudeta kutseõpe = põhihariduse nõudeta kutseõpe + teise taseme kutseõpe + kolmanda taseme kutseõpe 

 Kutseõpe põhihariduse baasil = kutseõpe põhihariduse baasil + neljanda taseme kutseõppe esmaõpe + neljanda taseme 
kutseõppe jätkuõpe 

 Kutsekeskharidusõpe = kutsekeskharidusõpe + neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 

 Kutseõpe keskhariduse baasil = kutseõpe keskhariduse baasil + viienda taseme kutseõppe esmaõpe + viienda taseme 
kutseõppe jätkuõpe
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Kõrgharidus
Oodata on üliõpilaste arvu jätkuvat vähenemist. Võrreldes seitsme aasta taguse ajaga on eriti vähe-
nenud vastuvõtt 1. astme õppesse, mis on seotud noorte arvu üldise vähenemisega. Jätkuvalt kasvab 
välisüliõpilaste arv, seda eriti magistri-ja doktoriõppes. Nagu ka teistel haridustasemetel, selguvad uue 
õppeaasta lõplikud vastuvõtunumbrid novembri keskpaigas, kui kõik üliõpilased on immatrikuleeritud 
ja andmed kantud Eesti hariduse infosüsteemi.

Üliõpilaste arv kõrghariduse tasemel õpete lõikes (allikas: EHIS)

Õppeaasta/Õpe 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Rakendus kõrg-
haridusõpe 20 233 17 878 15 749 14 235 13 414 12 900 12 601 11 967

Bakalaureuseõpe 24 525 22 661 20 550 18 899 16 849 16 059 15 830 15 707

Integreeritud 
bakalaureuse- ja 
magistriõpe

3 949 3 731 3 589 3 344 3 308 3 172 3 189 3 222

Magistriõpe 13 055 12 746 12 423 11 781 11 588 11 533 11 783 11 966

Doktoriõpe 3 044 2 982 2 903 2 833 2 634 2 490 2 412 2 316

Kokku 64 806 59 998 55 214 51 092 47 793 46 154 45 815 45 178

Välisüliõpilaste arv kõrghariduse tasemel õpete lõikes (allikas: EHIS)

Õppeaasta/õpe 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Rakenduskõrgharidusõpe 68 122 204 340 387

Bakalaureuseõpe 1 568 1 566 1 701 1 740 1 777

Integreeritud bakalaureuse- 
ja magistriõpe 278 286 295 322 328

Magistriõpe 1 223 1 568 1 768 2 129 2 445

Doktoriõpe 339 375 426 516 591

Kokku 3 476 3 917 4 394 5 047 5 528

Kõrghariduse tasemele aasta jooksul vastuvõetute arv õppetasemete lõikes (allikas: EHIS)

Õppeaasta/õpe 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Rakendus kõrgharidus õpe 4 858 3 806 3 604 4 020 3 962 3683 3 590 3 297

Bakalaureuseõpe 6 487 6 059 5 139 5 312 5 120 5150 5 149 5 012

Integreeritud baka-
laureuse- ja magistriõpe 703 609 632 627 630 647 696 652

Magistriõpe 4 006 3 860 3 913 4 032 4 223 4027 4 349 4 392

Doktoriõpe 405 396 374 380 364 361 397 343

Kokku 16 459 14 730 13 662 14 371 14 299 13868 14 181 13 696
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Täiskasvanuharidus
Alates 2009. aastast on täiskasvanute osalus elukestvas õppes olnud üle 10 protsendi.  
Eelmisel, 2019. aastal osales elukestvas õppes 20,2 protsenti 25–64-aastastest täiskasvanutest2. 

Üldhariduses oli 2019/20. õppeaastal mittestatsionaarses õppes õppijaid 5 579, mida on veidi enam 
kui aasta tagasi. 

Kutseõppesse õppima asunud täiskasvanud õppurite (25-aastased ja vanemad õppurid) osakaal 
2019/20. õppeaastal võrreldes eelmise õppeaastaga tõusis: 2018/2019 oli 25-aastaseid või vanemaid 
õpilasi 39,6%, 2019/2020 oli see näitaja tõusnud 41,7 protsendini. 

30-aastaste ja vanemate täiskasvanute arv kõrghariduses on alates 2011/2012. õppeaastast püsi-
nud langustrendis, ent on viimastel aastatel hakanud tõusma, moodustades kogu üliõpilaskonnast 
2019/20 õppeaastal 29,6%.

Täiskasvanud õppijate hulk on eriti palju kasvanud kutsehariduses (allikas: EHIS)

Täiskasvanud õppijaid tasemehariduses

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Mittestatsionaarses õppes 
õppijad üldhariduses* 5 970 5 075 5 279 5 377 5 448 5 428  5 486 5 579

Täiskasvanud õppijad üld-
hariduses (25+) 1 543 1 437 1 631 1 648 1 616 1 714  1 744 1 783

Täiskasvanud õppijad 
kutsehariduses (25+) 6 101 6 770 7 366 7 933 8 801 8 866 9 259 10 007

Täiskasvanud õppijad kõrg-
hariduses (30+) 14 062 13 623 13 076 12 611 12 280 12 474 13 067 13 362

* 20% mittestatsionaarse õpilastest on 17-aastased või nooremad.

25–64-aastaste osakaal (%), kes osalesid tasemeõppes või koolitusel viimase 4 nädala jooksul  
(allikas: Eurostat)

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Eesti 6,5 7,0 9,7 10,5 11 11,9 12,8 12,6 11,6 12,4 15,7 17,2 19,7 20,1

EL 
kesk. 9,6 9,4 9,5 9,5 9,3 9,1 9,2 10,7 10,8 10,8 10,8 10,9 11,1 11,3

2 Täiskasvanute osalemist elukestvas õppes mõõdetakse koolis või koolitusel osalemisena küsitlusele eelneva 4 nädala 
jooksul (25–64-aastaste seas). Näitaja selgitatakse välja Eesti tööjõu-uuringuga.
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Õpetajate näitajad

Õpetajate arv õppeasutuste lõikes
Õpetajate arv on jätkuvalt oluliselt suurem kui ametikohtade arv, mis näitab, et märkimisväärselt suur 
osa õpetajatest töötab osalise koormusega.

Õpetajate ning õpetajate ametikohtade arv3 eelmisel, 2019/20. õppeaastal (allikas: EHIS)

Üldhariduskoolide  
õpetajate arv 15843 inimest Üldhariduskoolide  

õpetajate ametikohtade arv 13 216 ametikohta

Kutseõppeasutuste  
õpetajate arv 1 963 inimest Kutseõppeasutuste  

õpetajate ametikohtade arv 1 317 ametikohta

Koolieelsete lasteasutuste 
õpetajate arv 7 997 inimest Koolieelsete lasteasutuste 

õpetajate ametikohtade arv 7 645 ametikohta

Üldhariduskoolide õpetajate näitajad
Nii munitsipaalkoolide õpetajate töötasu alammäär kui ka keskmine brutokuupalk on alates 2011. aas-
tast kasvanud ligi kaks korda. Viimase viie aasta (2015 vs 2019) jooksul on munitsipaalkoolide õpeta-
jate töötasu alammäär ning keskmine brutokuupalk tõusnud 39% võrra ehk samas tempos. 

Õpetajate keskmine brutokuupalk ja töötasu alammäär võrdluses Eesti keskmise palgaga  
(allikas: Saldo andmik, EHIS) 

Aasta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Munitsipaalkooli õpetajate 
keskmine brutokuupalk 797€ 812€ 930€ 1025€ 1135€ 1206€ 1289€ 1478€ 1579€

Õpetaja töötasu alammäär 644€ 644€ 715€ 800€ 900€ 958€ 1050€ 1150€ 1250€
Eesti keskmine brutokuu-
palk (ESA) 839€ 887€ 949€ 1005€ 1065€ 1146€ 1221€ 1310€ 1407€

Munitsipaalkooli õpetajate 
keskmine brutokuupalk 
osakaaluna Eesti keskmisest 
brutokuupalgast

95% 92% 98% 102% 107% 106% 106% 113% 112%

 
Õpetajate ametikohtade ja õpilaste suhtarv on väga madal – viimastel õppeaastatel on see olnud 
ligikaudu 12 õpilast õpetaja ametikoha kohta. 20 ja rohkem aastat tagasi ulatus see 19 õpilaseni õpe-
taja ametikoha kohta. Pärast 2012/2013. õppeaastat, mil õpilaste ja õpetajate suhtarv oli allpool tabelis 
vaadeldava perioodi madalaim, on viimasel viiel õppeaastal õpilaste ja õpetaja ametikohtade suhtarv 
veidi tõusnud.

Viimasel ehk 2019/20. õppeaastal oli nii õpetajate kui ka õpetajate ametikohtade arv võrreldes aasta 
varasema ajaga tõusnud. Samas on õpetajad juba viimased kaheksa õppeaastat töötanud keskmiselt 
0,83 ametikoha koormusega ehk kõikumised õpetajate ja õpetajate ametikohtade arvus ei ole keskmi-
sele koormusele mõju praktiliselt avaldanud. Paljud üldhariduskoolide õpetajad töötavad osalise koor-
musega. TALISe4 uuring (keskendub 7.–9. klassi õpetajatele) näitab, et paljud osakoormusel õpetajatest 
sooviksid töötada täiskoormusega. Töökorraldus koolis sõltub koolijuhi personalipoliitikast ning 

3  Õpetajate ametikohtade arv – tegemist on täistööajale taandatud ametikohtade arvuga

4 TALIS (The Teaching and Learning International Survey) on OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) tehtav 
rahvus vaheline õpetamise ja õppimise uuring, millega kogutakse andmeid õppekeskkonna ja õpetajate töötingimuste kohta. 
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koolipidaja koolivõrgupoliitikast. TALISe5 uuring (keskendub 7.–9. klassi õpetajatele) näitab, et paljud osa-
koormusega töötavatest õpetajatest sooviksid töötada täiskoormusega. Töökorraldus koolis sõltub kooli juhi 
personalipoliitikast ning koolipidaja koolivõrgu poliitikast.

Õpetajate ning õpilaste arvu muutus. Õpilaste arvu muutuse lõikes leiab üldhariduse rubriigist  
(allikas: EHIS)

Õppeaasta Õpetajate arv Õpetaja ameti-
kohtade arv

Õpilaste arv 
statsionaarses 

õppes

Õpilaste arv 
statsionaarses 
ja mittestatsio-
naarses õppes

Õpilaste arv 
õpetaja ameti-

koha kohta

1998/1999 16 919 12 960 217 577 223 660 17,3

1999/2000 18 434 14 324 215 841 222 200 15,5

2000/2001 18 278 14 050 212 184 218 555 15,6

2004/2005 15 974 13 864 183 951 190 879 13,8

2005/2006 15 827 13 670 173 822 180 963 13,2

2006/2007 15 183 13 003 164 024 170 994 13,2

2007/2008 15 039 12 845 155 071 161 961 12,6

2008/2009 14 682 12 452 147 519 154 481 12,4

2009/2010 14 701 12 203 141 802 149 641 12,3

2010/2011 14 394 11 970 138 448 145 939 12,2

2011/2012 14 263 11 902 136 104 142 983 12,0

2012/2013 14 203 11 882 134 975 140 945 11,9

2013/2014 14 226 11 739 135 392 140 467 12,0

2014/2015 14 329 11 680 137 236 142 515 12,2

2015/2016 14 409 11 820 140 483 145 860 12,3

2016/2017 14 581 12 067 143 713 149 161 12,4

2017/2018 14 905 12 372 147 849 153 277 12,4

2018/2019 15 465 12 852 151 164 156 650 12,2

2019/2020 15 483 13 216 153 155 158 734 12,0

Üldhariduskoolide õpetajate jaotus koormuse alusel 2015/2016. kuni 2019/2020. õppeaastal  
(allikas: EHIS)

 Protsent õpetajatest

Koormus (EHIS) 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/20

<0,5 17,3% 16,6% 16,7% 16,8% 16,5%

0,5-0,99 27,2% 27,0% 25,6% 25,4% 25,2%

1 48,7% 47,0% 49,0% 48,1% 48,8%

>1,0 6,8% 9,3% 8,7% 9,7% 9,5%

5 TALIS (The Teaching and Learning International Survey) on OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) tehtav 
rahvus vaheline õpetamise ja õppimise uuring, millega kogutakse andmeid õppekeskkonna ja õpetajate töötingimuste kohta. 
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Koolide arv ja suurus

Lasteaiad
Eestis oli 2019/2020. õppeaastal 614 lasteaeda, sealhulgas 131 üldhariduskooliga koos tegutsevat 
kooli eelset lasteasutust. Alushariduses osales 2019. aasta seisuga 93,9% 4-aastastest kuni kooli-
ealistest lastest. Viimastel aastatel on alushariduses osalemine püsinud stabiilne.

Üldhariduskoolid
Lõppenud õppeaastal oli Eestis 530 üldhariduskooli, sh 

 » 53 1–6-klassilist põhikooli;

 » 306 1–9-klassilist põhikooli;

 » 157 põhikooliosaga või n-ö puhast keskkooli/gümnaasiumi (ehk 1.–12. klass ja 10.–12.klass);

 » nende seas 26 n-ö puhast gümnaasiumi, neist 16 riigigümnaasiumi (ainult 10.–12. klass);

 » 14 täiskasvanute gümnaasiumi.

Väikeseid ehk vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumiastmeid (10.–12. klass) oli eelmise õppeaasta 
seisuga 68 ja vähem kui 50 õpilasega 43.

Väga väikeseid ehk alla 30 õpilasega põhikoole oli 16. Alla 30 õpilasega 1–6-klassilisi koole oli 33.

Kutseõpet pakkuvad asutused
2020/21. õppeaastal saab kutsehariduse tasemeõppes õppida 32 kutseõppeasutuses  
ning viies riigi omanduses olevas kutseõpet pakkuvas rakenduskõrgkoolis. 

32 kutsekooli hulgas on:

 » 26 riigikutseõppeasutust;

 » 4 erakutseõppeasutust;

 » 2 munitsipaalkutseõppeasutust.

Kõrgkoolid
2020/21. õppeaastal saab kõrgharidust omandada kokku 18 õppeasutuses, mille hulgas on:

 » kuus avalik-õiguslikku ülikooli;

 » üks eraülikool;

 » seitse riigi- ja neli erarakenduskõrgkooli.
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Huvikoolid ja noortekeskused
Huvikoolide arv on aastate jooksul märkimisväärselt suurenenud ning kasv on jätkunud ka viimastel 
aastatel. Tabelis õppeaasta kohta käivas statistikas kajastatakse ainult neid huvikoole, kes on oma and-
med vaatlusaluse õppeaasta kohta EHISes õigeaegselt kinnitanud.

Huvikoolid ja avatud noortekeskused aastate lõikes (allikas: HARNO)

Õppeaasta 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

Huvikoole 410 416 527 562 591 625 597 651 750 782

Avatud noortekeskusi 210 210 227 237 246 247 263 281 280 281

Huvikoole 1000 
noore kohta 1,29 1,34 1,74 1,9 2,03 2,2 2,1 2,33 2,71 2,83

Avatud noorte keskusi 
1000 noore kohta 0,66 0,68 0,75 0,8 0,85 0,87 0,93 1,01 1,01 1,02
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Muutused üldhariduse koolivõrgus, 
kutse- ning kõrghariduses 2019/2020. ja 
2020/2021. õppeaasta vahetumisel

Enamik koolivõrgus toimuvaid muudatusi on seotud koolide ümber-
korraldamise või liitmisega.

Koolide liitmised teise kooliga
Keila Kooliga liidetakse Keila Põhikool, 
Kose  Gümnaasiumiga liidetakse Kosejõe Kool ja 
Paldiski Ühisgümnaasiumiga liidetakse Paldiski 
Põhikool. Kõik liidetavat koolid (Keila Põhikool, 
Kosejõe Kool, Paldiski Põhikool) lõpetavad tege-
vuse eraldi koolidena.

Muudatused erakoolide seas
Uusi erakoole 2020/2021 õppeaastast ei lisandu.

Mitmed erakoolid on taotlenud juurde load õppe 
korraldamiseks uutes kooliastmetes. 

Tartu Katoliku Hariduskeskus (Tartu linnas) hak-
kab lisaks lasteaiale ja põhikoolile pakkuma õpet 
ka gümnaasiumis. “Edu Valem” Erakool (Tallinna 
linnas) hakkab samuti lisaks põhikoolile pakkuma 
õpet ka gümnaasiumis. Tallinna Rahvusvaheline 
Kool (Tallinna linnas) sai tegevusloa õppe korral-
damiseks IBO Primary Years Programme (PYP) 
õppekava alusel.

Lilleoru Põhikoolis (Rae vallas) ja Luce  Koolis 
(Saare maa vallas) lisandub 2. kooliaste ehk 
4.–6. klass ning Tartu Luterlikus Peetri Koolis 
(Põlva vallas) lisandub 3. kooliaste ehk 7.–9. klass.

Tegevuse lõpetasid Krabi Kool (tegevusluba 
tunnistati kehtetuks) ja Mattiase Põhikool 
(pidaja lõpetas kooli tegevuse).

Koolide liitmine lasteaedadega 
Tsirguliina Kooliga, Raasiku Põhikooliga ja Surju 
Põhikooliga liidetakse lasteaed ning koolid jätka-
vad tegutsemist lasteaed põhikoolidena. Samuti 
liidetakse lasteaed Kolga-Jaani Põhikooliga ja 
nende baasil asutatakse uus õppeasutus, mis 
jätkab tegutsemist lasteaed-põhikoolina.

Kooliosa tegevuse lõpetamine ja kooliastme 
vähendamine
Kavastu Lasteaed-Algkooli kooliosa lõpetab 
tegevuse, õppeasutus jätkab tegevust lasteaiana. 
Sonda Kool lõpetab tegevuse 2. kooliastmes

Gümnaasiumiastme sulgemine 
Tallinna Pääsküla Kool lõpetab tegevuse 
 gümnaasiumis ja jätkab põhikoolina. 

Kooli tegevuse lõpetamine
Tegevuse lõpetavad Libatse Lasteaed-Algkool, 
Põlula Kool, Rakvere Täiskasvanute Gümnaa-
sium ja Võru Täiskasvanute Gümnaasium.

Uue kooli avamine
Rae vallas alustab tegevust uus munitsipaalkool 
Kindluse Kool.

Kooli pidamise üleandmine
Haridus- ja Teadusministeerium annab Kalle-
mäe Kooli pidamise üle Saaremaa vallale. 

Lähiaastatel toimuvad ümberkorraldused, 
millest omavalitsused on teavitanud6

Nõva Kool lõpetab tegevuse 3. kooliastmes 
(2021/2022. õppeaastast)

Muraste Kool soovib alustada õppe korraldamist 
3. kooliastmes (2021/2022. õppeaastast)

Muudatused kutse- ja kõrgharidust 
pakkuvates asutustes
31. augustist lõpevad Euroakadeemia õppe 
õigused ning 2020/21. õppeaastast seal enam 
kõrgharidustasemel õpet ei toimu.

6 Kuna teavitamise tähtaeg on 5 kuud enne ümberkorral-
damist, siis võib mõnel juhul omavalitsusel otsus olla 
tehtud, kuid sellest pole veel riiki ametlikult teavitatud.
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Haridus- ja  
 Teadusministeeriumi 
arengukavade ja 
programmide 
2019. aasta täitmise 
 analüüsi kokkuvõte
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Haridus- ja Teadusministeeriumi arengukavade ja programmide 
2019. aasta täitmise analüüsis hinnatakse strateegiliste ees märkide 
edenemist ja analüüsitakse süvitsi Eesti hariduse olulisemad 
fookusteemad.

2017. aastal oli fookuses Eesti hariduse viis tugevust: head  oskused, 
õpetajate palgakasv, osalus noorsootöös, loodus-ja täppisteaduste 
erialadel õppimine Eesti kõrghariduses ja välisüliõpilased Eesti 
 kõrgkoolides. 2018. aastal keskendusime õpiteedele põhikooli-ja üld-
keskharidusejärgselt. 2019. aastal lisandus indikaatoritele põhinevale 
tulemus aruandele osa, kus käsitletakse põhjalikumalt andekate õppi-
jate märkamist ja toetamist haridussüsteemis ning üldhariduskooli 
õpetajaskonna vahetumise trende. 2020. aastal jätkame EHISe and-
metel õpetajaskonna analüüsidega, lisaks on fookuses doktoriõppe 
lõpetanute käekäik, nutikas spetsialiseerumine kõrgharidusõppes ning 
lõpetanute erialane rakendumine. 
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Põhisõnumid

Haridusvaldkonnas on heaks uudiseks, et nii kõrg- kui kutsehariduse lõpetanute hõive ja palgad 
kasvavad. See näitab, et tööturul on nõudlus erialaste oskustega spetsialistide järele. Endiselt suureneb 
täiskasvanute osalus elukestvas õppes ning õppivate täiskasvanute seas on järjest enam ka madalama 
haridusega inimesi. Positiivne on ka see, et küll aeglaselt, aga järjekindlalt väheneb eri- ja kutsealase 
hariduseta inimeste osakaal. Kõrghariduses on kooskõlas tööturu vajadustega eelisarendatud IKT vald-
konda, mille lõpetajate arv kasvab. Kiiresti kasvab ka välisüliõpilaste arv ja osakaal, eriti doktoriõppes. 
Üldhariduskoolide õpetajate keskmine brutokuupalk on kasvanud Eesti keskmisest palgast kiiremini, 
kuid suhe keskmisse palka pole viimase aastaga enam tõusnud – 2019. aastal moodustas õpetajate 
keskmine palk 112% Eesti keskmisest. 2019. aastal avaldati aasta varem tehtud PISA testi tulemu-
sed, mis kinnitasid taas Eesti põhihariduse kõrget taset. PISA 2018 Euroopa riikide pingereas on Eesti 
15-aastased noored nii lugemises, matemaatikas kui ka loodusteadustes esimesel kohal. Maailmas on 
meie õpilased lugemises viiendal, matemaatikas kaheksandal ja loodusteadustes neljandal kohal. 

Suurimad väljakutsed on õpetajaskonna vananemine ning seetõttu üha süvenev õpetajate puudujääk. 
Endiselt valmistavad probleeme sage katkestamine nii kõrg- kui kutsehariduses, madala haridustase-
mega mitteõppivate noorte suur osakaal, tugiteenuste ebapiisavus erinevatel haridusastmetel ja piisava 
eesti keele kui teise keele oskuse saavutamine põhikooli lõpuks. PISA 2018 testi tulemused kinnita-
vad, et eestikeelse ja venekeelse kooli tulemused ei ole võrdsustunud. Lisaks iseloomustab praegust 
haridus süsteemi kohati liigne jäikus ja lineaarsete õpiteede loogikast lähtuv õppekorraldus, mis ei 
arvesta tänapäeva muutunud – sageli küpsema ja kogenuma ning oma valikutes ja soovi des kind-
lama – õppija vajadusi ega võimalda kohaneda kiiresti muutuva tööturu vajaduste ja nõuetega. 

Noortevaldkonna olukorra hindamisel tuleb silmas pidada, et noorte (7–26 a) arv ja osakaal elanik-
konnas väheneb. Kui 2012. aasta alguses elas Eestis umbes 303 000 noort, siis 2019. aasta alguses 
oli noori 275 879. Statistika ameti prognoosi järgi jätkub noorte osakaalu vähenemine kogurahvastikust 
kuni 2020. aastani. Kuigi rändesaldo on viimastel aastatel positiivne, sh nooremate vanusgruppide 
seas, pole hüppelist noorte arvu kasvu oodata. 

Mitteõppivate, mittetöötavate ja koolitustel mitte osalevate noorte (15–29 a NEET-noored) arv on 
2010. aastaga võrreldes oluliselt vähenenud (31,6% 2000. a; 9,8% 2019. a). Hinnanguliselt on  Eestis 
selles vanuserühmas üle 20 000 noore, kes ei õpi, tööta ega osale koolitustel1. Muret tekitavad on 
regionaalsed erinevused, nt Kirde-Eestis on NEET-noorte osakaal 16,4%, kusjuures regionaalsed lõhed 
on viimase aastaga suurenenud. Tallinnas oli NEET-noorte osakaal vaid 6,3%. 

Positiivne on, et noorte osalus noorsootöös kasvab ja rahulolu on kõrge. Paraneb ka noorsoo töötajate 
kompetentsus, kutsestandardi laiem teadvustamine ja mitmekülgsemate metoodikate omandamine on 
aidanud noorsootöötajatel paremini oma rolli täita.

1  Allikas: Statistikaamet
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Teaduses on mitmeid näitajaid, mis peegeldavad Eesti teadustöö head taset, kuid Eesti teaduse aren-
gut pärsib jätkuvalt alarahastamine. Eestis on välja kujundatud kvaliteedi konkurentsil põhinev toimiv 
ja arenev teadus- ja arendus tegevuse ning innovatsiooni (edaspidi TAI) süsteem. Kasvab teadlaste 
rahvusvahelise koostöö aktiivsus ja teaduse kõrget taset näitav publitseerimis aktiivsus ning edukus 
EL teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA) raamprogrammis Horisont. Doktori kraadi kaitsmiste arv 
on alates 2017. aastast küll olnud väikses langustrendis, kuid arvestades sisseastujate vähenemist ala-
tes 2013/14. õa-st, on kaitsmiste arvu mõningane vähenemine ootuspärane. Eesti on välisteadlastele 
järjest atraktiivsem, välisteadlaste arv Eesti avalikes teadusasutustes on järjest tõusnud.

Teadusvaldkonna suurimateks väljakutseteks on ettevõtete kaasamine teadus- ja arendus tegevusse 
ning teaduse rahastamine. Eesti eripära on kõrge projektipõhisus ja välisallikate suur osakaal teaduse 
rahastamises − eriti avalikus sektoris teostatud TA puhul. Teadus- ja arendustegevus Eesti ühiskonna 
ja majanduse huvides on tagasihoidlik, ettevõtlussektori teadus- ja arenduskulutused on väikesed. 
 Ülikoolide ja ettevõtete koostöö on vähene – Eesti jääb EL innovatsiooniliidritest selgelt maha ette-
võtluse ja teadusasutuste ühispublikatsioonide arvu poolest. Erasektori osakaal avaliku sektori teadus- 
ja arendusasutuste finantseerimisel on küll kasvanud ja ulatus 2018. a 5,8%-ni, kuid jääb sihiks seatud 
7%-le veel selgelt alla. 

Eesti keele kui emakeele oskus püsib lõpu eksamitulemuste põhjal stabiilne. Eesti keele kui teise keele 
oskus on küll kümne aasta jooksul paranenud, kuid viimastel aastatel jäänud suhteliselt samale tase-
mele. Eesti keele õpe välismaal või selleks võimaluste loomine Eestis on oluline nii tagasipöördumise 
motivatsiooni loomiseks- hoidmiseks kui selleks, et tagasipöördujail oleks lihtsam nt Eesti koolis hak-
kama saada. Võõrkeelte oskus gümnaasiumilõpetajate hulgas paraneb, tähelepanu vajab muukeelse 
elanikkonna võõrkeelteoskus.
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Tulemusaruannete kokkuvõte

Haridus 

1. 4–6-aastaste laste osakaal alushariduses on alates 2010. aastast vähehaaval kasvanud (90,4% 
2010. aastal, 92,8% 2018. aastal).2 Mitteosalejate kohta pole keskset infot. Saame eeldada, et osa 
nendest lastest käivad lastehoius, on vanemate soovil vanema(te) või vanavanema(te)ga kodus või 
on nt kolinud koos vanematega välismaale, teavitamata sellest rahvastikuregistrit. On ka neid, kes ei 
ole leidnud lasteaiakohta. Aasta-aastalt on kasvanud eestikeelses alushariduses osalevate muukeel-
sete laste osakaal, sh keelekümblejate arv ja osakaal. 

2. Madala haridustasemega mitteõppivate 18–24-aastaste noorte osakaal on ligi 10% ja see on 
viimastel aastatel püsinud; murettekitav on keskhariduseta inimeste osakaalu kasv nooremates 
vanuserühmades ja soolised lõhed põhikoolijärgses õppes (madala haridustasemega mitteõppivaid 
naisi on ca 7%, mehi aga 13%). Elukestva õppe strateegia siht aastaks 2020 on, et madala haridus-
tasemega mitteõppivate noorte osakaal oleks alla 9%. 

3. Õpilaste arvu piirkonniti ebavõrdsed muutused nõuavad koolivõrgu jätkuvat reformimist. 
Põhikooli õpilaste arv on viimasel kümnendil kasvanud Harju-, Tartu- ja Raplamaal – kasv vastavalt 
43%, 23% ja 4%. Kõige enam on põhikooliõpilaste arv viimasel kümnendil vähenenud Jõgeva-, 
Valga- ja Hiiumaal. 2019/20. tegutseb kokku 531 üldhariduskooli3 – 361 alg- ja põhikooli, 157 kesk-
kooli ja gümnaasiumi ning 14 täiskasvanute gümnaasiumi. Kümme aastat tagasi oli 44 üldharidus-
kooli rohkem. Riigigümnaasiume on 16 ja sarnaselt eelmise õppeaastaga on ka sel aastal võimalik 
neis õppida 13 maakonnas. Sellest õppe aastast algas õppetöö uues riigigümnaasiumis Kohtla- 
Järvel. Aastaks 2023 on kavandatud rajada kokku 25 riigigümnaasiumi. Asutatud on mitmeid era-
koole – võrreldes 2009/10. õppeaastaga on erakoolide arv kasvanud 24 võrra (33-lt 57-ni), pooled 
neist tegutsevad Tallinnas. Samas on viimastel aastatel loodud uusi erakoole ka piirkonda des, kus 
õpilaste arv on viimasel kümnel aastal langenud.

4. Põhikoolilõpetajate jagunemine kutse- ja üldkeskhariduse vahel on endiselt tasa kaalust väljas 
üldkeskhariduse kasuks. 2020. a eesmärk on jaotus 35/65, kuid viimasel viiel aastal on kutse-
hariduse valinud 25–26% ja üldkeskhariduse 70–72% põhikoolilõpetajatest4. 8. ja 11. klassi õpilaste 
seas läbiviidud küsitluse tulemused näitasid, et õpilaste teadlikkus kutseõppe võimalustest on endi-
selt väike ning teave kutseõppe võima lustest ja eelistest ei jõua noorteni. Andmed näitavad siiski, et 
kolme aasta jooksul pärast põhikooli lõppu jõuab kutse haridusse oluliselt enam noori – 37–38%.

5. Õppe- ja karjäärinõustamise süsteem käivitus täismahus 2015. aastal ning sellest ajast on prog-
rammi kaudu tuge saanud õpilaste arv hüppeliselt kasvanud: perioodil 2014–2019 sai Innove 
Rajaleidja keskustest õppenõustamis- ja karjääriteenuseid5 enam kui 130 000 last ja noort. Väga 
mahukas ja kavandatust oluliselt suurem on olnud Rajaleidja keskuste töö lapsevanemate ja 
haridus töötajate nõustamisel. 2019. aasta tegevusi mõjutas aasta algusest rakendunud karjääri-
teenuste reform, mille käigus karjäärinõustamine ja karjääriinfoteenus liikus Rajaleidja keskustest 
Eesti Töötukassasse, Innove jätkas õppenõustamisteenuste pakkumist. 

2 Selle näitaja arvutamisel on kasutusel erinevad metoodi kad. Kuivõrd sihttase (95%) on seatud Eurostati metoodika 
järgi, oleks otstarbekas ka muutust jälgida Eurostati metoodika alusel arvutatud näitaja alusel (2018. a näitaja – 92,8%). 
Samas on välja töötatud ka Eesti metoodika, mille järgi alushariduses osalemine on mõnevõrra kõrgem. 

3 Allikas: www.haridussilm.ee.

4 Põhikoolijärgsete valikute statistika kohta vt  http://www.haridussilm.ee/?leht=alus_yld_3. 

5 Allikas: toetuse saajad, Innove

http://www.haridussilm.ee
http://www.haridussilm.ee/?leht=alus_yld_3
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6. Kõrgharidusega 30–34-aastaste osakaal on Eestis endiselt kõrge. 2019. aastal oli kõrgharidus 
46,2%-l Eesti 30–34-aastastest6. Kuigi üliõpilaste arv tervikuna on kümne aastaga vähenenud 
kolmandiku võrra, on tasuta õppekohtadel õppivate üliõpilaste arv sama ajaga ligi viiendiku võrra 
suurenenud. See esitab kõrghariduse rahastamisele omakorda suuri väljakutseid. Valdkondadest 
on viimasel kümnendil ainsa erandina jõudsalt nii üliõpilaste kui ka lõpetajate arvu poolest kasvanud 
IKT valdkond, kus 2019/20. õa õppis neljandiku võrra rohkem üliõpilasi kui kümne aasta eest. Kõigis 
teistes valdkondades on üliõpilaste arv vähenenud. Võrreldes eelneva aastaga langes 2019/20. õa 
vastuvõetud üliõpilaste arv kõige enam ärinduse, halduse ja õiguse valdkonnas (-12%); viimase 
kolme aastaga on selle valdkonna osatähtsus vähenenud 23%-lt 20%-le kõigist vastu võttudest7. 
Üliõpilaskonnas toimuvad muutused: üliõpilaste arv tervikuna väheneb, ent mitte kõrghariduse 
teisel astmel – magistri õppes oli vastuvõtt 2019/20. õppeaastal kümne aasta suurim. Võrreldes 
eelneva aastaga kasvas see 2,3%, seevastu kõige suurem aastane langus toimus doktori õppesse 
vastu võtus (-16,5%). Proportsioonide muutus üliõpilaste jaotuses kõrghariduse astmete vahel 
(suhte liselt rohkem teise astme tudengeid) toob kaasa ka üliõpilaste keskmise vanuse tõusu – 
 üliõpilase keskmine vanus on kümne aastaga kasvanud 25 aastalt 27 aastale. Eesti üliõpilaskonna 
vananemist mõjutab üldkeskhariduse lõpetajate üha sagedasem valik mitte jätkata õpiteed Eesti 
kõrgkoolis.

7. Eesti üliõpilaste lühiajaline õpiränne on sihiks seatuga (10%) võrreldes endiselt madal8 (2019. a – 
3,1%), kuid on viimastel aastatel kasvanud. 2019/20. õppeaastal on välisüliõpilaste osakaal keskmi-
selt 12,2%, seejuures magistriõppes on välisüliõpilaste osakaal kõigist üliõpilastest 20,4% ja doktori-
õppes koguni 25,5%. Rahvusvahelise taustaga üliõpilased on üha aktiivsemad ka Eesti tööturul: 
2018. aastal Eestis kõrg hariduse lõpetanutest jäi Eestisse tööle umbes neljandik. 

8. Loodus- ja täppisteaduste, IKT ning  tehnika, tootmise ja ehituse (LTT) erialade lõpetanute 
osakaal kõrghariduses on viimastel aastatel kasvanud, kuid 2019. aasta näitaja9 (27,9%) on mõne-
võrra madalam kui üle-eelmisel aastal (28,8%) ja aastaks 2020 seatud siht (29%). LTT lõpetanute 
osakaalu kasv on oluline eesmärk, pidades silmas tootlikkuse kasvu. Samas on kolme valdkonna 
sees, mida indikaator tervikuna mõõdab, suured erinevused. IKT valdkonna spetsialistide järele on 
suur nõudlus ning ka üliõpilaste ja lõpetanute osakaal kasvab kiiresti, nii et IKT valdkonnas liigutakse 
seatud sihi poole edukalt. Tehnikavaldkonna mitmes õppesuunas on suur spetsialistide puudus, 
lõpetanute arvud aga kahanevad, nii et eesmärgi saavutamise nimel tuleb veel pingu tada. Looduse 
valdkonna mitmes õppe suunas on küll nõudlus lõpetajate järele suur, kuid probleemiks on pigem 
madalad palgad. Paljud lõpetanud ei suundu kohe tööturule, vaid jätkavad õpinguid akadeemilisel 
suunal. LTT lõpetajate osakaalu kõrghariduses on mõjutanud erialastipendiumid, IT Akadeemia 
programm, sh sektori ettevõtete toetus programmile, LTT ja teaduse populariseerimise meetmed 
ning kõrghariduse rahvusvahelistumist, mobiilsust ja spetsialistide järelkasvu toetavad meetmed. 
Kindlasti mõjutab noorte valikuid ka tööturuperspektiiv.

9. Eesti õpetajate palgakasv on olnud üks OECD riikide kiiremaid − viimase kuue aastaga on 
üld hariduskoolide õpetajate keskmine brutokuupalk10 kasvanud ligi 70%: kui 2013. aastal oli 
munitsipaal koolide õpetajate keskmine brutokuupalk 930 eurot, siis 2019. aastal oli see 1576 eurot 
ja moodustas 112% sama aasta Eesti keskmisest palgast. Kutseõppeasutuste õpetajate palk jääb 
pisut alla üldhariduskoolide õpetajate keskmisele palgale (1513 eurot). 2019. a tõstsid oma valitsused 
laste aiaõpetajate keskmise bruto palga 96%-ni üldhariduskooli õpetajate töötasu alammäärast 
e 1204 euroni ning sellega täideti eesmärk, et 2019. aastaks peaks lasteaiaõpetajate palk olema 
vähemalt 90% kooliõpetaja miinimumist ehk 1125 eurot kuus. Ometi jääb lasteaiaõpetajate töötasu 
alla nii munitsipaalkoolide õpetajate kui ka Eesti keskmisele brutopalgale, rääki mata kõrgharidusega 
ja täiskoormusega töötajate keskmisest palgast. Munitsipaalkoolide õpetajate palk on pisut väik-
sem kui riigikoolide õpetajate oma. Õpetajate palgad erinevad maakonniti – 2019. aastal varieerus 

6 Allikas: Eurostat

7 Allikas: EHIS

8 Allikas: EHIS

9 Allikas: EHIS

10 Allikas: Saldoandmik, EHIS, Statistikaamet
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õpetajate keskmine brutokuupalk KOV üld hariduskoolides 1370 eurost Läänemaal kuni 1662 euroni 
Harjumaal. Õpetajate palgakasv on jätkuvalt riigi strateegiline eesmärk. Sihiks on, et aastaks 2020 
on õpetajate keskmine palk võrdne kõrgharidusega töötaja keskmise palgaga või sellest suurem 
ning 120% riigi keskmisest palgast.

10. Palgakasvu kõrval on suur väljakutse stabiilse ja professionaalse õpetajaskonna tagamine 
kogu riigis. Õpetajate üldarv on küll viimase viie aastaga veidi kasvanud, kuid suur osa õpetajatest 
ei tööta täiskoormusega (sageli mitte omal soovil, vaid kooli väiksuse tõttu, 2019/20. õa töötab 
linnades osakoormusega 40% õpetajatest ja valdades 46%) ning piirkonniti ei jätku kõikide ainete 
õpetajaid. Tulevikuvaates on oodata, et õpetajate puudujääk pigem süveneb kui väheneb. Oletuse 
aluseks on ühelt poolt praegune õpetajate vanuseline koosseis – ligi pooled Eesti õpetajatest on 
vähemalt 50-aastased, 30-aastasi ja nooremaid õpetajaid on üld hariduskoolides alla 11%. Eriti 
napib nii praegu kui eeldatavasti tulevikus reaalainete ja matemaatika õpetajaid, samuti annab 
puudu jääk juba praegu teravamalt tunda maapiirkondades, kus aineõpetajatele ei ole võimalik 
tagada täiskoormusega tööd. Samas ei ole noorte huvi õpetajakoolituse erialade vastu kuigi suur, 
ehkki konkursi näitaja11 õpetajakoolituse erialadele ülikoolides oli 2019. aasta andmetel tõusnud pisut 
üle keskmise e 1,1 ja õpetajaametisse sisenemiseks on ka alternatiivseid teid (nn karjääri pööre, mille 
kaudu koolidesse jõuavad inimesed erine vates eluetappides ja ka teistelt elualadelt). On oht, et õpe-
tajate juurdekasv ei kompenseeri lähiaastate asendusvajadust.

11. Eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute (25–64-aastased) osakaal on aasta- aastalt vähe-
haaval kahanenud – kui 2010. a oli ilma erialase või kutsealase hariduseta 31,7% 25–64-aastas-
test, siis 2018. ja 2019. aastal – 27%. Tööturul on kõige haavatavamad põhihariduse või sellest 
madalama haridusega inimesed. Keskhariduseta inimesed on sagedamini töötud (25–64-aastaste 
keskhariduseta inimeste seas oli töötuse määr 2019. a 7,8% vs 4,0% keskmiselt) või hoopis töö-
turult eemal (25–64-aastaste keskhariduseta inimeste tööjõus osalemise määr oli 2019. a 67,7% 
vs 84,7% keskmiselt), ka on neil sagedamini madalamad palgad. 2019. aastal oli 25–64-aastasi 
keskhariduseta inimesi Statistikaameti andmeil 83 000, kõige enam oli neid 25–29-aastaste seas 
(16,5%) ja kõige vähem 50–59-aastaste seas (u 5%).  
 
Eri- või kutsealase hariduseta inimeste osakaalu vähendamiseks on oluline vähendada katkesta-
mist formaalhariduses ja tõsta täiskasvanute osalust kutse- ja kõrghariduses. 

12. Täiskasvanute elukestvas õppes osalemise määr on 2019. aastal tõusnud kõigi aegade 
 kõrgei male tasemele. Eesti tööjõu- uuringu12 andmete kohaselt osales eelmisel aastal täiskasva-
nute õppes 20,1 protsenti 25–64-aastastest elanikest, mida on 0,4 protsendi võrra rohkem kui 
2018. ja 2,9 protsendi võrra rohkem kui 2017. aastal. Sellega on Eesti Euroopa Liidu riikide seas 
Põhjamaade järel neljandal kohal. Elukestvas õppes osalemise määr on kasvanud eelkõige mitte-
formaalõppes osalemise arvel, aga suurenenud on ka täiskasvanute osalus kutse- ja kõrgharidu-
ses. Näiteks kutseõppes oli täiskasvanud õppijate osakaal 2019. aastaks tõusnud juba 41,7%ni13. 
Iseloomulik on, et osalus kasvab kõige kiiremini kolmanda haridustasemega täiskasvanute seas, 
ent viimastel aastatel on elukestvas õppes järjest aktiivsemalt osalenud ka madala haridus-
tasemega (põhiharidus ja madalam) inimesed14 – kui kümme aastat tagasi oli selle sihtrühma 
osalus ca 2%, siis 2019. aastal 4,5 korda kõrgem – 9,1%. See on väga positiivne areng, kuna nii 
Eestis kui ka teistes riikides kipuvad nii formaal- kui mitteformaal õppes vähem osalema need 
sotsiaaldemo graafilised grupid, kes seda kõige rohkem vajaksid – madalama haridustasemega 
vanemad inimesed. 

11 Allikas: SAIS

12 Statistikaameti tööjõu-uuringuga hinnatakse Eesti tööturu olukorda. Kogutud andmeid kasutatakse majanduse ja tööturu 
olukorra jälgimiseks ja riiklike poliitikate mõju hindamiseks. 

13 Allikas: EHIS

14 Allikas: Statistikaamet, tööjõu-uuringu andmed
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13. Eesti keelt vähemalt tasemel B1 valdavate vene õppekeelega põhikooli lõpetajate15 osakaal on 
võrreldes 2011. aastaga küll pisut suurenenud (56% – 2011, 62,5% – 2019), kuid aastaks 2020 
seatud sihi (90%) saavu tamine pole reaalne. Et kajastada kõigi eesti keelest erineva emakeelega 
noorte eesti keele oskuse arengut sõltumata sellest, kas nad õpivad eesti või vene õppekeelega 
koolis või keelekümbluses, jälgime lisaks vene õppekeelega põhikooli lõpetajate eesti keele osku-
sele ka teiste eesti keelest erineva emakeelega põhikoolilõpetajate eesti keele oskust16 – 2019. aas-
tal saavutas neist eesti keeles vähemalt B1-taseme 70,5%. Ka selle näitaja puhul pole tõenäoline 
jõuda 2020. a sihttasemeni (90%).

14. Pärast gümnaasiumide eestikeelsele õppele üleminekut on gümnaasiumi lõpetajate eesti keele 
oskus paranenud. Eesti keele kui teise keele riigieksami vähemalt 60% tulemusega sooritanute 
osakaal eksamil käinud gümnaasiumilõpetajate arvust on 2019. aastal 77,4% (2012. aastal 70,3%). 
 Kasvanud on ka nende noorte osakaal, kes sooritavad B2-taseme eksami kõrgel tasemel (üle 
75 punkti) ja võiksid teha gümnaasiumi lõpus C1-taseme eksami – viimas tel aastatel on ligi 2/3 eesti 
keele kui teise keele riigi eksami sooritanutest saanud nii kõrge tulemuse.  
 
2019/20. õppeaastal töötab Eesti üldhariduskoolides 15 843 õpetajat, kellest 93% keele oskus vas-
tab nõuetele. Nõuetele vastava keeleoskusega õpetajate osakaal kutseõppeasutustes on 97% (1963 
õpetajast) ja koolieelsetes lasteasutustes 91% (7997 õpetajast). Kõigis neis asutustes on nõutava 
eesti keele oskuse tasemega õpetajate osakaal käes oleval õppeaastal samal tasemel kui eelmisel 
õppeaastal. 2019/20. õppeaastal on üld hariduskoolides, kutseõppeasutustes ja kooli eelsetes laste-
asutustes kokku 1060 õpetajat (2018/2019. õppeaastal oli neid 1929), kelle eesti keele oskus ei 
vasta nõuetele. Keele oskuse tõstmine pole aga oluline mitte ainult eestikeelsele õppele üleminekuks 
(nt gümnaasiumides), vaid ka sellepärast, et koolides, kus õpetajate keeleoskus ei vasta nõuetele,17 
on ka õpilaste keeleoskus kehvem. Suur osa eestimaalasi toetab varajast eesti keeles õpet ja mitme-
kultuurilist klassiruumi. Vaja on täiendavaid samme, et tagada eakohane keeleõpe kõikidele lastele. 

15 Allikas: Innove ja EHIS

16 Allikas: Innove ja EHIS

17 Eesti õppekeeles või eesti keelt õpetavad õpetajad – vähemalt C1, kõik muud õpetajad – vähemalt B2
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Noortevaldkond

1. Noorsootöö tulemused on olnud positiivsed. Kasvanud on noorte osalemine noorsootöös18, 
st nende noorte osakaal, kes osalesid huvihariduses, noortekeskuste tegevuses, noorteühingute 
aastatoetust saanud üleriigilistes noorteühingutes, laagri tes, malevates ning kohalike omavalitsuste 
noortevoli kogudes ja noorte aktiivgruppides. Kui 2010. aastal oli nendesse tegevustesse kaasa tud 
37% noortest, siis 2019. aastal 59,9% kõigist 7–26-aastastest noortest (2% enam kui aasta tagasi). 
Osaluse tõus tuleneb nii osalejate suuremast aktiivsusest kui organiseeritud noorsootöövõimaluste 
kätte saadavuse paranemisest. Osaluse tõusu on soodustanud ka osalemisvõimalusi pakku vate 
asutuste arvu kasv – võrreldes eelneva aastaga lisandus nt 32 huvikooli. Avatud noortekeskuste 
arv19 on kasvanud vähem – 222-lt (2009) 281-le (2019), kuid võrreldes huvikoolidega on just ava-
tud noortekeskused muutunud noortele kättesaadavamaks maapiirkondades. Umbes pool kõigist 
noortest huvikooliõppuritest õpivad spordi valdkonna õppekavadel, veidi enam kui neljandik muu-
sika ja kunsti valdkonna õppekavadel. Teistes valdkondades on osalus väiksem – näiteks vaid 3% 
kõigist huvikooliõppuritest on tegev tehnika või looduse valdkonnas. Tehnika ja looduse valdkonna 
huvialadega tegeldakse pigem üldhariduskoolide huviringides. 

2. Oluliselt on paranenud noorsootöö piirkondlik kättesaadavus, mida mõõdetakse noorte arvuga 
huvikooli (353 noort) ja noorte keskuse kohta20 (982 noort). 2020. aasta sihid on vastavalt 400 
ja 1000 ning need on juba täidetud. Tänuväärset tööd on tehtud tõrjutusriskis noortega – mitte-
õppivate, mittetöötavate ja koolitustel mitteosalevate (NEET) noorte osakaal on vähenenud. ESFi 
toel on neile pakutud mitme külgseid tugiteenuseid ja teenuste tulemuslikkus on kõrge.

3. Noorte osalemist ühiskonnaelus on seiratud ka organiseeritud osalusvõimaluste (noorte voli-
kogud jms) arvu kaudu. Seda indikaatorit muudeti haldusreformi tõttu, alates 2018. aastast 
mõõde takse noorte osalus võimaluste taset osakaaluna oma valitsuste koguarvust. 2019. aasta 
lõpuks oli organiseeritud osalusvõimalus loodud 71 ehk 89,9% omavalitsustes ning sellega saavu-
tati 2019. aastaks seatud sihttase. Järgnevatel aastatel tuleb taset hoida ning jätkata nii KOV-ide kui 
ka noorte toetamist, et noortevolikogud või aktiivgrupid saaksid loodud ka nendes üksikutes oma-
valitsustes, kus noortel ei ole veel aktiivse organiseeritud osalemise võimalust.

4. Noorsootöötajate asjatundlikus paraneb, kuid tähelepanu vajab noorsootöötaja kutse väärtustamine 
(90%-l noorsootöötajatest on kõrgharidus, kuid neist 60%-l puudub eriharidus või kutse noorsoo-
töö alal). Seetõttu on edaspidigi oluline pakkuda noorsootöötajatele süsteemselt enesetäiendamise 
võimalusi.

18 Allikas: HTM arvutused EHISe ja ENTK andmete põhjal

19 Allikas: ENTK

20 Allikas: Statistikaamet, HTM, ENTK
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Teadus ja innovatsioon

1. Teadlaste aktiivsust ja teaduse kõrget taset näitav publitseerimisaktiivsus on endiselt kõrge – 
2018. a üle 1600 kõrgetasemelise artikli miljoni elaniku kohta)21. Sellega on 2020. aastaks seatud 
eesmärk (1600 artiklit) täidetud. Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias 
(TAI strateegia) on seatud eesmärgiks jõuda tasemele, kus 11% Eesti kõrgetasemelistest teadus-
artiklitest kuuluks 10% maailmas enim tsiteeritud teadusartikli hulka. Viimasel viiel aastal on see 
olnud üle 7,4% ning 2018. aastal jõuti eesmärgile lähedale – 10%22. 

2. Statistikaameti andmete järgi on Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute tase ala-
tes 2012. aastast olnud languses: 2,28%-lt SKP-st (2011) oleme 2018. aastaks langenud 1,4%-ni 
(viimase aastaga toimus küll tõus, 2017. a näitaja oli 1,28%), sh on erasektori investeeringud lange-
nud 1,44%-lt 0,59%-le. Eesti TA süsteemi eripära on kõrge projektipõhisus (baasrahastuse väike 
osakaal) ja välismaiste rahastusallikate (tõuke fondid ja Horisont 2020) suur osakaal teaduse rahas-
tamises. 2018. aasta lõpust aktiveerus ühiskondlik debatt teaduse rahastamise ümber, aasta lõpus 
allkirjastati erakondade ülene Eesti teaduslepe, mis seadis sihi jõuda 3 aasta jooksul avaliku sektori 
TA rahastuses 1%ni SKP-st. Ka Eesti TAI süsteemi rahvusvaheline hindamine23 tõi oma ühe pea-
mise soovitusena välja vajaduse kindlustada TAI oluline roll riiklikus poliitikas koos avaliku sektori 
TAI rahastamise tõusuga 1%-ni SKP-st ning edaspidi rahastuse hoidmine vähemalt samal tasemel;

3. Kõrg- ja keskkõrgtehnoloogiliste sektorite hõive osakaal koguhõives24 on viimase viie aastaga 
kasvanud 7%-lt 8,4%-ni (2018), 2020. aasta eesmärk on 9%. Alates 2011. aastast on vahe EL28 
keskmisega (8,7% 2018. a) samm-sammult vähenenud. Kaudselt näitab teaduse panust majandusse 
ettevõtete tootlikkus hõivatu kohta (% EL keskmisest), mis 2018. a oli 78% ning jääb veidi maha 
2020. aastaks seatud sihist (80%). 

4. Doktorantuuri lõpetajaid oli 2018. aastal 23525. Seda on vähem kui viimasel kolmel aastal ning 
2020. aasta siht – 300 lõpetajat aastas – on kaugel. Kui varasemad neli aastat püsis doktoran-
tide vastuvõtt enam-vähem samal tasemel (tänu välisdoktorantide osakaalu suurenemisele), siis 
2019/20 õa. vastuvõetute üldarv vähenes võrreldes eelneva aastaga 16%. Ka doktorantuuri katkesta-
nute arvud on kõrged, ületades lõpetajate osakaalu doktorantide üldarvust. Viimase viie aasta põhi-
liseks suundumuseks on eelkõige välisdoktorantide osakaalu tõus. Aasta-aastalt järjest enam jäävad 
välisdokto randid Eestiga seotuks ka pärast õpingute lõpetamist – 2017/18 õa. doktorikraadi kaitsnud 
välisüliõpilastest osales aasta pärast Eesti tööturul 65% (aasta varem 40%)26. Üha enam tuleb tähele-
panu pöörata doktorikraadi omandanute rakendamisele nii avalikus kui erasektoris, et nad saaksid 
oma võimeid ja oskusi ühiskonna arengute huvides parimal viisil kasutada. 

5. Eesti positsioon Euroopa innovatsiooni tulemustabelis on 2018. aastal hüppeliselt paranenud 17. 
kohalt 12. kohale (95% EL keskmisest). Sellise muutusega on Eesti siirdunud nn mõõdukate innovaa-
torite rühmast tugevate innovaatorite rühma. Selle tabeli põhjal olid Eesti tugevused nt kõrghariduses 
ja elukestvas õppes osalevate inimeste osakaal ühiskonnas, rahvusvaheliste ühispublikatsioonide 
arv, kulutused teadustööga mitteseotud innovatsioonile, VKEde innovatsioon, innovaatiliste VKEde 
koostöö teiste osapooltega ning kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduste registreerimistaotluste arv. 
Teadus asutuste ja ettevõtluse koostöö positiivsele poolele asetub erasektori finantseeritud avaliku 
sektori TA kulutuste osakaal, mis on viimase viie aastaga kahekordistunud, moodustades 5,8% ava-
liku sektori TA kuludest.

21 Allikas: Eurostat, Thomson Reuters Web of Science.

22 Allikas: Euroopa innovatsiooni tulemustabel (European Innovation Scoreboard).

23 https://www.hm.ee/sites/default/files/pr_estonia_-_final_report_.pdf

24 Allikas: Eurostat

25 Allikas: www.haridussilm.ee 

26 Statistikaameti uuringu kohaselt

https://www.hm.ee/sites/default/files/pr_estonia_-_final_report_.pdf
http://www.haridussilm.ee
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Eesti keel ja eestlus

1. Emakeeleoskuse näitajad on nii gümnaasiumi kui ka põhikooli eesti keele lõpueksami tule-
muste põhjal pikemas vaates parenenud, kuigi viimasel kolmel aastal toimub pigem paigalseis. 
2019.  aastal oli eesti keele kui emakeele lõpueksami keskmine tulemus põhikoolis 75,3 ja gümnaa-
siumi riigieksamil 63,7 punkti; võrdluseks 2010. a vastavalt 70,7 ja 58,6 punkti27. Viimasel kolmel 
aastal on enam-vähem püsiv olnud ka nende lõpetajate osakaal, kes saavutavad eesti keele kui 
emakeele riigieksamil 80 ja rohkem punkti, ning nende osakaal, kelle tulemus on alla 20 punkti. 

2. Eesti keele õppes väljaspool Eestit28 on viimastel aastatel olnud stabiilne väliskõrgkoolides eesti 
keelt õppivate üliõpilaste arv (2019/20. õa 950) ja kasvanud on välismaal eesti keelt õppivate 
laste arv (2019/20. õa 3700; võrdluseks 2010/2011. õppeaastal oli neid 1600). Neljandat aastat 
on samal tasemel püsinud välismaal eesti keele õpet pakkuvate üldharidus- ja pühapäevakoolide, 
 seltside, lasteaedade, mudilasringide ja keelekursuste arv – 80. Eesti keele ja kultuuri õpet toeta-
takse 30 väliskõrgkoolis, kus selleks valmisolek on olemas.  
 
Võõrsil elavate eestlaste arv jääb hinnanguliselt 150 000–200 000 vahele, s.o umbes 15% kõiki-
dest eestlastest. Statistikaameti andmeil on alates 2015. aastast hüppeliselt kasvanud sisserända-
jate, sh Eesti kodakondsusega ja/või Eestis sündinud sisserändajate arv. Kokku on alates Euroopa 
Liidu laienemisest (2004) Eestisse sisse rännanud üle 48 000 Eesti kodakondsusega isiku, sh üle 
31 000 rändepöörde järgselt e aastatel 2015–2018, kui sisseränne ületas väljarände. Nii välja- kui 
sisserändavad lapsed ja noored ning nende vanemad vajavad erilist tähelepanu ennekõike keele-
õppes. Tagasipöördumise otsust mõjutab kõige enam perekonna ja sugulaste olemasolu Eestis, 
eelistus elada Eestis ja soov, et lapsed käiksid Eestis koolis, ning tahe teha Eesti elu paremaks. Las-
tega tagasipöördujatele on oluline, et nad leiaksid lasteaia- ja koolikoha ning e lapsed koha neksid 
kiirelt ja sujuvalt Eesti haridussüsteemis. Üldhariduskoolide jaoks on keelega seotud probleemid 
ainsad, mis takistavad laste kohanemist. Vanemate jaoks on probleemne (soovitud) lastaia ja kooli-
koha leidmine, aga ka koolikatsete vormiline ja sisuline pool.

3. Eesti keelt oskavate mitte-eestlaste osakaal on järk-järgult kasvanud. Tööjõu- uuringu andme-
tel on nende eesti keelt oskavate mitte-eestlaste osakaal, kelle kodune keel pole eesti keel, 70%. 
Ainult kodukeele oskusega on 18,5% ehk ca 59 000 mitte- eestlastest. Kultuuriministeeriumi ja 
Sotsiaal ministeeriumi uuringu (2018) järgi on nende inimeste arv, kes ei oska üldse eesti keelt, 
arvestuslikult 11 000–21 000 inimest. Paranenud on peamiselt kuni 30-aastaste mitte- eestlaste 
eesti keele oskus. Eesti töö turul edukaks toimetulekuks on aga vaja väga head eesti keele oskust – 
kui eestlastest ja hea keeleoskusega mitte-eestlastest töötab juhi või tippspetsialistina ligi 40%, siis 
keskmise keeleoskusega mitte-eestlastest umbes 15% ning eesti keele oskuseta mitte-eestlastest 
veidi üle 10%.

4. Võõrkeelte oskus (nii inglise, vene kui ka saksa keele oskus) on Eesti 15−74-aastaste täis-
kasvanute seas viimase kümne aastaga oluliselt paranenud. 2019. aastal oskas vähemalt 
kaht kodusest keelest erinevat keelt 61,2% 15−74-aastastest (2010. a – 56%)29. Kuigi esimese 
võõrkeele õppimine on Eesti üldhariduskoolides kohustuslik alates kolmandast klassist, õppis 
2019/20. õppeaastal veerand 1. ja 2. klassi lastest vähemalt üht võõrkeelt30. 2. klassis õpib võõrkeelt 
ca 40% õpilastest.

27 Allikas: HTM

28 Allikas: HTM

29 Allikas: Statistikaamet

30 Allikas: EHIS
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5. Eesti koolides (nagu mujalgi Euroopas) on võõrkeeltest populaarseim inglise keel – seda õpib kokku 
üle kahe korra enam õpilasi kui sellele populaarsuselt järgnevat vene keelt (2019/20. õppeaastal 
õpib inglise keelt A-võõrkeelena 95,8% statsionaarse õppe õpilastest)31. Võõrkeelteoskus ei peaks 
piirduma inglise keele oskusega. Oluline on laiendada õpitavate keelte valikut, tõhustada õpet, 
koostada õppematerjale ja koolitada õpetajaid, lisaks teavitada nii üksikindiviide kui ka ühiskonda 
laiemalt mitmekeelsuse väärtustest. Tähelepanu vajab muukeelse elanikkonna võõrkeelte-
oskus. Kui PIAAC 2012 andmetel oli noorimas uuritud vanusegrupis (16–24-aastased) inglise keele 
mitte oskajaid eestlaste hulgas vaid 4%, siis vene kodukeelega inimeste hulgas rohkem kui iga nel-
jas (27%). Vabalt valdajaid ja hästi toimetulijaid oli eestlaste hulgas 80% ja muukeelse elanikkonna 
hulgas 46%. Samas on mitme võõrkeele oskusest saadav palgalisa muukeelse elanikkonna hulgas 
kõrgem kui eesti emakeelega inimestel.

31 Allikas: EHIS
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Riigivalitsemine (arhiivindus)

1. Perioodi tähtsaim ülesanne Rahvusarhiivi tegevuskavas oli digitaalse teabe kogumine ja arhiiviaine-
sele juurdepääsu avardamine. 2019. aastal saavutati neis valdkonnis edu. Digitaalarhiivi hoidlamaht 
kasvas 60% ja jõudis peaaegu poolteise petabaidini. Kasvu taga on peamiselt digiteerimine, aga ka 
digitaalselt sündinud ainese rekordiline vastu võtmine 2019. aastal. Veebianalüütika andmetel kas-
vas Rahvusarhiivi veebikülastuste arv ja seega ka arhiivi kasutamine – 1,5 miljonist külastuskorrast 
moodustasid veebikülastused koguni 99,5%. 

2.  Kultuuriministeeriumi kureeritavates mass digiteerimise projektides on Rahvus arhiivi juhtimisel töö 
alanud 14 mäluasutuse dokumendipärandi digiteerimisel. Teostamisel on riigihanked kroonika-
filmide ja fotonegatiivide digiteerimiseks.

3.  2019. a augustis kirjutati alla Rahvus raamatu kogu hoone rekonstrueerimise projekteerimis-
lepingule. Projekteerimistöö jõuab lõpule 2021. a märtsis ja Rahvusarhiiv raamatukogu partnerina 
vastutab töö raames kolme Tallinnas paikneva üksuse raamatu koguhoone Endla tänava poolsesse 
tiiba ümberasumise kavandamise eest.

4.  2019. a märtsis rakendus tööle elektrooniline koostöökeskkond Astra, mis lihtsustab arhiivi-
moodustajate tööd, vähendab nende halduskoormust ja bürokraatiat. Kogumise vald konnas 
lisandus eespoolmainitud digi ainesele senisest palju mahukam paber dokumentide vastuvõtmine. 
Ka arhivaalide digiteerimine kasvas rekordiliselt: aasta jooksul lisandus umbes kaks miljonit kujutist 
ja sadakond filmi, st veebis kättesaadav arhiiviaines suurenes umbes kümnendiku võrra. Teadus-
valdkonna saavutustest tuleb esile tõsta kaht: koostöös Riigikantseleiga ilmus K. Aru kaheköiteline 
monograafia riigivanem Jaan Tõnissonist ning mitme Eesti ja Taani partneri toel avati väljapanek 
„Dannebrog 800“.
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