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KOKKUVÕTE 

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

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

osakaal on OECD riikide seas üks kõrgemaid ja kõrgharidusega täiskasvanute osakaal ületab OECD 

keskmist. Õpilaste tulemused rahvusvahelistes uuringutes on lugemises, matemaatikas ja 

loodusteadustes viimastel aastatel oluliselt paranenud ning on Euroopa parimate seas. Samas puudub 

märkimisväärsel osal noortest täiskasvanutest kutse- või erialane kvalifikatsioon ja lõpetajate osakaal 

kutsehariduses on madal. Lisaks tuleb märkida, et kuigi õpilaste sotsiaalmajanduslik taust mõjutab 

nende sooritust Eestis vähem kui teistes OECD riikides, tekitavad vene õppekeelega õpilaste 

tulemused endiselt muret (ehkki viimasel ajal on olukord veidi paranenud). 

Eestis on astutud olulisi samme haridussüsteemi kvaliteedi parandamiseks. Näiteks kohandati 

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

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

uus õpetajate kompetentsipõhine kutsesüsteem. Hariduse valdkonna hoogsast arendamisest nähtub 

soov parandada ressursside kasutamist. Käesolevas raportis analüüsitakse ressursside kasutamist Eesti 

haridussüsteemis, keskendudes koolivõrgu korraldusele, hariduse rahastamisele, koolide korraldusele 

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

tõhusust suurendada või mis vajavad täiendavaid riiklikke investeeringuid. 

Eesti haridussüsteemi ressursside kasutamise tulemuslikkuse parandamisega seoses määratleti 

järgmised esmatähtsad hariduspoliitilised eesmärgid. 

Jätkata koolivõrgu korrastamisega 

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

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

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

ei ole samal määral vähenenud. Seetõttu on Eestis palju väikeste klassidega väikeseid koole. Selles 

olukorras, arvestades ka praeguseid demograafilisi suundumusi, on koolivõrgu edasine korrastamine 

paratamatult üks hariduspoliitilisi prioriteete. Tõhusama ja õiglase koolivõrgu loomise nurgakiviks on 

planeerimisvõimekuse, koordineerimismehhanismide ja omavalitsuste koostöö arendamine. Seda 

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

mille tegevusse kaasatakse kõik asjakohased sidusrühmad. Omavalitsuste koostöö võiks hõlmata 

põhikoolide ühist haldamist, transporditeenuste parandamist ja taristu ühist kasutamist. Koolivõrgu 

korrastamine võib põhineda erinevatel strateegiatel. Üks võimalus on väikesed koolid sulgeda või 

ühendada või siis vähendada koolides pakutavaid teenuseid, kaaludes hoolikalt niisuguste 

alternatiivide kulusid ja teostatavust nagu õpilaste transport ja nende majutamine õpilaskodudes. Teine 

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

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

koolidel on üks juhtkond ja eelarve. 
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Toetust väärib keskvalitsuse poliitika, mis ei toeta uute koolide loomist, kus põhihariduse 

pakkumine on ühendatud üldkeskhariduse (10.–12. klass) pakkumisega. Samas on üldkeskhariduse 

korraldamise ja rahastamise „retsentraliseerimine”, mida toetab uute riigigümnaasiumide rajamine, 

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

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

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

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

miinimumsuuruse põhjal tagatud riigi toetuse piires jääb koolipidajatele ja koolidele autonoomia 

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

korral panustab koolipidaja selleks lisavahendeid. 

Muuta kutseharidus atraktiivsemaks ja parandada selle tõhusust 

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

tagavad kutsehariduse kohandamise tööturu muutuvate vajadustega. Samas esineb kutsehariduses 

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

väljalangevuse määrad ning õpilaste piiratud võimalused töökohal toimuvaks väljaõppeks ja 

praktikaks. Kutsekeskhariduse atraktiivsuse ja tõhususe parandamiseks tuleks õppekavad viia 

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

vähendada väljalangejate osakaalu. Terviklik strateegia võiks hõlmata niisugust rahastamisviisi, mis 

tagab õppeasutustele suurema stabiilsuse ja paremad stiimulid väljalangejate osakaalu vähendamiseks; 

õpilaste paremat karjäärinõustamist; tööandjate pühendunumat osalemist, sealhulgas kutsehariduse 

rahastamises; ning regionaalarengu strateegiate arvesse võtmise tagamist. 

Suunata lisavahendeid hariduslike erivajadustega õpilaste ja venekeelsete õpilaste õpetamisse 

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

ja vastavad programmid, on edusammud hariduslike erivajadustega õpilaste kaasamisel tavakoolide 

tavaklassidesse seni suhteliselt tagasihoidlikud. Üks osa lahendusest oleks suurendada tavakoolidele 

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

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

määramisel. Need koefitsiendid peaksid võimaldama koolidel palgata hästi kvalifitseeritud 

abiõpetajaid, kes töötaksid integreeritud klassides. Samuti on oluline, et tavakoolides õppivate HEV-

õpilaste eest antav toetus oleks sihtotstarbeline ja et rakendataks tõhusaid mehhanisme jälgimaks, kas 

toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt ehk HEV-õpilaste tavaklassidesse integreerimise hõlbustamiseks. 

Kaasava hariduse pakkumise laiendamine eeldab ka seda, et HEV-koolid avardaksid oma funktsioone, 

toetades nii tavakoolides õpetatavaid hariduslike erivajadustega õpilasi kui ka neis koolides õpetavaid 

õpetajaid. Kaasava hariduse strateegia teine oluline komponent on tavakoolide õpetajate piisav 

ettevalmistamine kaasava hariduse pakkumiseks. 

Keele omandamise probleemid on venekeelsetele õpilastele Eesti haridussüsteemis 

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

vastuolus Eesti eesmärgiga tagada võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine. Keelebarjäär võib 

kallutada venekeelseid õpilasi põhihariduse järgselt otsustama kutseõppeasutuse kasuks. Selle valiku 

aluseks oleva olukorra parandamine võiks seega aidata kaasa ka süsteemi tõhususe parandamisele. 

Keskvalitsus peaks seetõttu kaaluma sihtotstarbelise toetuse kasutuselevõtmist, et pakkuda 

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

venekeelsed õpilased valdaksid riigikeelt. 
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Populariseerida koolijuhi ametit, pakkudes koolijuhtidele täiendavat ametialast tuge 

Koolijuhte peetakse oluliseks ressursiks ja nende erialast arengut äärmiselt vajalikuks. 

Koolijuhtide suur roll peegeldub neile õppekava täitmise jälgimisel ja ressursside haldamisel antud 

autonoomia suures ulatuses. Samas ei peeta koolijuhi ametit atraktiivseks ja koolijuhtide töötasu on 

ebapiisav. Samuti puudub koolijuhtidele ametialase tagasiside andmise süstemaatiline korraldus. 

Puudub koolijuhtide hindamise keskne raamistik ja hindamine ei ole kohustuslik. Seega on ilmselgelt 

vaja muuta koolijuhi amet atraktiivsemaks; selleks tuleb koolijuhi karjääritee ümber mõtestada ning 

leida võimalusi muuta juhtivatel ametikohtadel töötamine rahaliselt ahvatlevamaks. Selle ametikoha 

populariseerimiseks võib kaaluda järgmisi samme: koolijuhtide selge karjäärisüsteem (karjääri 

edenemise sidumine konkreetsete juhtimiskohustustega, mille aluseks on koolijuhtide 

kutsestandardid); koolijuhtide sõltumatu palgaastmestik; ja hindamised, mis on aluseks karjääriredelil 

edasiliikumisele. Samuti on kindlasti vaja töötada välja koolijuhtide hindamise metoodilisem ja 

ühtsem korraldus ja tagada selle rakendamine. Oluline on kavandada hindamisprotseduurid, -

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

kasutatavad kvaliteedi parandamise tõhusa vahendina ning mida koolijuhid peaksid kasulikuks ja 

asjakohaseks. 

Tõhustada õpetamisressursside kasutamist koolisüsteemis 

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

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

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

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

Positiivne on, et kasutusele on võetud uus õpetajate kompetentsipõhine kutsesüsteem, kuid selle 

potentsiaali ei kasutata piisavalt. Praeguses etapis on sisuliselt tegemist vabatahtliku vahendiga, mille 

abil formaalselt tunnustatakse õpetajate pädevusi, kuid millel ei ole otsest seost töötasuga ega koolis 

täidetavate rollidega. Õpetajate erialane enesetäiendamine on hästi väljakujunenud, kuid selle 

toimimine on mitmeti problemaatiline; näiteks on koolitused liiga vähe seotud õpetajate 

hindamistulemustega ja koolitusprogrammide asjakohasus jätab soovida. Lisaks ei ole õpetajate 

töötasu kehtestamisel kasutatavad kriteeriumid läbipaistvad. Eeltoodut arvestades oleks kasulik muuta 

õpetajate perioodiline kooliväline hindamine, mis põhineb olemasoleval kompetentsipõhisel 

kutsesüsteemil, kohustuslikuks nõudeks. Mõte on selles, et hindamisprotsess (koos kompetentsipõhise 

kutsesüsteemiga) integreeritakse koolipõhiste personalijuhtimise meetoditega, kusjuures 

integreerimise viisi määrab iga kool ise. See tähendaks, et koolid ja/või omavalitsused peavad 

kavandama palgaastmestikud, mis võtavad arvesse riiklikult kehtestatud kompetentsipõhist 

kutsesüsteemi. Rõhuasetus õpetajate koolipõhisele hindamisele, mis on valdavalt suunatud õpetajate 

arengule, tuleks säilitada ja seda tuleks tõhustada. Lisaks on esmatähtis tagada õpetajatele suunatud 

koolitusprogrammide asjakohasus nende akrediteerimise kaudu. 

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

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

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

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

koolide (või klasside) konsolideerimine mõjutab. Arvestades, et eelseisvatel aastatel ei teki kuigi palju 

uusi õpetajakohti, on õpetajakoolitusse vastuvõtmisel kahtlemata vajalik rakendada märksa rangemat 

valikut, et vabadele kohtadele asuksid tööle ainult parimad koolilõpetajad. 
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