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Inimvara hindamisel on vaja arvestada mitte ainult inimeste üldist haritust, 
vaid ka tööturul tunnustatud oskusi - kutset ja kvalifikatsiooni. Raamat, nagu 
ka ettekanne käsitleb inimeste tunnustatud oskuste olemust ja arvestamise 
tähtsust tööturul ning inimvara hindamisel, sellega seonduvaid  probleeme 
Eestis ja nende lahendamise võimalusi. Tööelu eelse ja aegse hariduse, inimeste 
oskuste ning tööjõu  nõudmise ja pakkumise uurimise ja tasakaalustamise aluseks 
kutsete ja kvalifikatsioonide järgi on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO 
konventsioonid. Need käsitlevad tööelu eelset haridust ja täiendusõpet, kutseid 
ja kvalifikatsioone ning tööturu uurimist ja tasakaalustamist.

Nimetatud konventsioonid on ratifitseeritud ja võetud juba aastate eest 
aluseks tööelu eelse ja aegse hariduse korraldamisel ning tööturu uurimisel ja 
tasakaalustamisel kogu Euroopas.  Eesti on peaegu ainus Euroopa Liidu riik, 
kus neid konventsioone pole ratifitseeritud. Vastuolus nendega ja kehtiva 
Haridusseadusega lõpetati Eestis 1990date keskel kutsete andmine kõrg- ja 
kutsekoolide lõpetamisel. Sellega eirati  Eestis ILO nõuet, et tööelu eelne 
haridus ja täiendusharidus peavad andma õppuritele kutse ja kvalifikatsiooni 
ning neid  tõendava dokumendi. Tulemuseks on praegu tööturul kuni sada 
kaheksakümmend tuhat viimase viieteistkümne aasta jooksul Eesti kõrg- ja  
kutsekoolide lõpetanut, kel pole kutset ega kvalifikatsiooni. Varem omandatud 
ja tunnustatud kutseid ja kvalifikatsioone pole täiendusõppe teel uuendanud või 
uusi omandanud vast töötajate ja juhtide enamik, välja arvatud töökohtadel, 
kus see on rahvusvaheliselt nõutav. Kutseta tööealiste inimeste arvu pole 
võimalik hinnata. Arvestades paljude inimeste kutsekaaslust ulatub tunnustamata 
kutsetega või uuendamist vajavate kutsetunnistustega inimeste arv Eestis 500-
700 tuhandeni. Paljudel neist puudub kutse saamiseks vajalik praeguste nõuete 
kohane kvalifikatsioon ning nad vajavad kutseõpet. 

Olukord on Eesti ühiskonna jätkusuutlikkuse seisukohast katastroofiline 
ning vajab kiiret muutmist. 
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Sissejuhatus 1

Inimene on jätkusuutliku arengu eesmärk ja samal ajal selle peamine tegur.  
Jätkusuutlik olemine nõuab piisavalt mõistust, et teada, mida tuleb, võib ja 
tohib teha.  Inimene peab oskama, suutma ja tahtma teha tööd, loomaks 
olemasolevates looduslikes tingimustes endale  sobiv elukeskkond, hankida toitu, 
teha eluks vajalikke asju, luua ainetuid  hüviseid. Kõike niipalju, kui vajalikuks 
peab ning mis on võimalik silmas pidades nii olevikku kui tulevikku.

Kvaliteetse töö tegemiseks ei piisa teadmistest. Peavad olema ka oskused.  Et töö 
oleks tõeliselt tulemuslik ja kvaliteetne, peavad oskused olema professionaalsed. 
Igal tegevusalal on nõuded teadmiste ja oskuste suhtes erinevad. Seetõttu on 
kvalifikatsioon alati seotud mingi tegevusala ehk kutsega.
Üheskoos nimetatakse neid ka kutsekvalifikatsiooniks. Kuna kutse väljendab 

eriala ja kvalifikatsioon oskuste taset ning mõlemad võivad konkreetse inimese 
puhul muutuda eraldi, siis on piisavalt põhjendatud ka nende mõistete 
kasutamine üksteisest lahus. Tuleb märkida seda, et tööelus kasutatavad mõisted 
on erinevates keeltes tänu ajaloolisele kujunemisele üsnagi erineva tähendusega. 
Terminoloogiat püütakse Euroopa Liidus ühtlustada, kuid see pole kerge. Nii 
ka Eestis.  
Stabiilsetel aegadel peeti normaalseks, et inimesel on üks kutse ja ta saavutab oma 

erialal võimalikult kõrge kvalifikatsiooni. Ent tänapäeva tormavas turumajanduses 
hinnatakse inimest kõrgemalt pigem siis, kui tal on oskusi mitmel tegevusalal. Siis 
on ta kiiresti muutuval tööturul paindlik ja ta ise või tema tööandja leiab talle 
ikka mingi rakenduse. Pealegi on võimalik lihtsamad oskused omandada juba 
tööd tehes. Kuid on selge, et kui inimesel pole korralikku tunnustatud väljaõpet, 
pole ta töö eriti tulemuslik ega selle tulemused stabiilselt kvaliteetsed. Seetõttu 
ei saa ta loota ka kvalifitseeritud töötaja tasu. 
Keerukate ja vastutusrikaste tööde tegemiseks on vaja pikemaajalist kompleksset 

ettevalmistust. Selle puudumisel võib inimene vastutusrikastes tegevustes kergesti 
eksida. Juhul, kui pealiskaudne suhtumine oskustesse  levib, väheneb üldine 
keerukate ja kvaliteetsete tööde tegemise võime. 

1 
   Raamatu esimesel 29 leheküljel kirjapandu aluseks on Eesti Rooma Klubi istungil 

19. novembril 2009.a. autori peetud ettekanne. 
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Kindlasti suudab inimene saavutada kõrge kvalifikatsiooni kergemini, kui ta 
ei pea olema universaalne. Võib arvata, et Eestis toimunud ja veel toimuvate 
kiirete muutuste järel tulevad stabiilsemad ajad, mil inimestel on võimalik enam 
süveneda oma kindlatesse tegevusaladesse. Kuid praegu on olukord selline, 
nagu on. Pealegi avab võimekate inimeste kõrge kompetents mitmel erialal enam 
võimalusi interdistsiplinaarseks tegevuseks ja arenguks 

Inimese oskused ja võime teha kvaliteetset tööd on tema teadmiste kõrval 
tähtsaim jätkusuutliku arengu tegur. Seetõttu  tuleb inimvara ja inimarengu 
taseme hindamisel inimeste oskusi kindlasti arvestada ja kõrgelt hinnata. 

Oskused ja võime teha kvaliteetset tööd saavad inimesed koos teadmiste 
ja kultuuri alustega üldhariduse ning tööelu eelse ja aegse hariduse tulemusel.  
Seetõttu on hea hariduspoliitika ühiskonna järjekestvuse tagamise tähtsaim 
tingimus.  Vastus sellele, kas hariduspoliitika on hea, saadakse alles aastate 
möödumisel.  
Seetõttu peavad hariduspoliitilised otsused olema väga ettenägelikud. 

Üheksakümnendate alguses oli Eesti üldtunnustatud tugevuseks töötajate kõrge 
kvalifikatsioon.  Esimestest taasiseseisvunud Eestis tehtud  hariduspoliitilistest 
otsustest hakkab mööduma põlvkonna jagu aastaid. Hakkavad selguma ka 
nende otsuste tulemused ja tagajärjed. Peab kahjuks tunnistama, et tööelu eelse 
hariduse osas on tulemused ja tagajärjed lausa katastroofilised. Inimeste arv, kes 
lõpetanud kõrg- või kutsekooli, on küll suur, kuid valdavalt ei ole nad saanud  
tunnustatud kutset ega kvalifikatsiooni. Nende diplomile märgitakse vaid 
õppekava nimetus, mille järgi on õpitud. Tunnustatud kutset ja kvalifikatsiooni 
ei anna ka täiendusõpe. Seetõttu on tohutult kasvanud  pealtnäha haritud, kuid 
puudulike tööoskustega inimeste või lausa tööalaste võhikute  arv. 

Tekkinud olukorda võis ette näha. Tööelu eelse hariduse ümberkorraldamisel 
eirati rahvusvahelisi konventsioone ja teiste maade ning ka enda varasemaid 
kogemusi. Paraku ei hoolitud nendest siis ja võetud suunda jätkatakse tänini. 
Nüüd on  meie ühiseks probleemiks – kuidas toimida edasi? 



8

HARIDUS, KUTSED JA TÖÖTURG EESTIS 

Kutse ja kvalifikatsioon

Alates iidsetest aegadest on inimeste oskust ja võimet teha mingil erialal head 
tööd tunnustatud talle vastava kutse ja kvalifikatsiooni omistamisega ning seda 
tõendava tunnistuse või diplomi andmisega. Selline tunnustus antakse pärast 
seda, kui inimene on läbinud nõutava õppe, teinud vastava tasemega proovitöö 
või sooritanud vastavad katsed.  Ajaloost on teada tsunftid ja nende osa 
meistrite oskuste tagamisel.  

Kaasajal on kutsete ja kvalifikatsioonide omistamine, nende arvestamine 
ja kasutamine sätestatud mitme Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO 
dokumendiga. Organisatsioon loodi 1919. a. Rahvasteliidu juurde ning kuulub 
nüüd ÜRO organite koosseisu. Eesti on ILO liige alates 1921. aastast ja 
taastas oma liikmelisuse 1992. aastal. 2009. aastal oli ILO-l 189 liiget. 

Oma tegevuse esimestel aastakümnetel töötas ILO välja rea konventsioone 
ja soovitusi kutseõppe ja kutsete omistamise kohta. Juba teine konventsioon 
C2 (1919) oli tööpuudusest ja riikliku tööturu teenistuse korraldamisest. 
Eesti ratifitseeris selle 1922. aastal. Aastal 1939 võeti vastu Kutseõppe 
alane soovitus R57 (Vocational training recommendation). Selles nähti ette 
ILO liikmesmaades korraldada kutse- ja tehnikaharidus nii, et see vastaks 
riigi vajadustele ning annaks õpilastele piisavalt laia teoreetilise ja praktilise 
ettevalmistuse. Seda tuleb teha riikides ühtsete programmide kohaselt, näha ette 
juhendatud praktika ning tulemuse kohta anda tunnistus. Kutsete tunnustamise 
süsteem ja tugevad kutsekoolid olid Eestis siis juba olemas ja kutsetunnistus 
töökohal nõutav, kuid järgnenud sündmused tegid sellele korrale lõpu. 

Järgnesid ILO Kutsenõustamise alased soovitused R87  (1947)  ja Tööhõive 
Teenindamise Konventsioon C88 (1948) tööturu uurimise vajaduse ja 
meetodite ning informatsioonisüsteemide loomise kohta vabadest töökohtadest. 
Nendega pandi paika tööturu uurimise metoodika alused. Nii nagu kaubaturu 
uurimine toimub kaubaliikide kaupa, toimub tööturu uurimine sellest ajast erialade 
ja kvalifikatsioonide kaupa. Eesti oli siis oma iseseisvuse kaotanud ja N Liidu 
koosseisus. Kuid N Liit ratifitseeris nii need soovitused kui ka konventsiooni ning 
rakendas oma tööjõubilansi kujundamisel, mis asendas siin töö vabaturgu.   



9

Heino Levald

Põhjapaneva tähtsusega edasiseks sammuks sellealases tegevuses on ILO 
Inimressursside Arendamise Konventsioon  C142  (Human rescources 
development convention) ja sellealased soovitused R150, mõlemad  vastu 
võetud aastal 1975. Konventsioon kohustab riike vastu võtma ja arendama 
igakülgseid ja koordineeritud kutsesuunitluse ja kutseõppe alaseid poliitikaid 
ja programme, mis on tihedasti seotud tööhõivega. Kutseõppeks nimetatakse 
selle konventsiooni ja soovituse kohaselt kõiki kutse ja kvalifikatsiooni saamist 
võimaldavaid hariduse ning täiendusõppe liike ja tasemeid läbi elu, kaasa 
arvatud kõrgharidus ning seda  käsitletakse kui inimressursside arendamise 
tähtsat osa. Konventsiooni ratifitseerisid pea kõik Euroopa riigid ja paljud maad 
kogu maailmas, sealhulgas ka N Liit ning tema seaduste kaudu rakendus see 
konventsioon ka Eestis. Kaasajastatud kujul on selle konventsiooni ja soovituste 
sisu esitatud dokumendis nimetusega Inimressursside arendamise soovitused 
R195 (Human resources development recommendation) vastu võetud aastal 
2004. Selle täitmise eelduseks on konventsiooni C142 ratifitseerimine. 
Soovituste sisu on autori poolt refereeritult järgmine: 

Eesmärgiga saavutada täielik tööhõive, hävitada vaesus, tagada sotsiaalne 
kaasamine ja maailma majanduse stabiilne kasv sotsiaalse dialoogi alusel, peavad 
ILO liikmesriigid nende soovituste alusel: 

sõnastama, rakendama ja üle vaatama inimressursside arendamise, •	
hariduse, koolitamise ja elukestva õppimise poliitikad, ühitamaks need 
majandusliku, rahandusliku ja sotsiaalse poliitikatega; 
kaasates sotsiaalpartnereid defineerima rahvusliku strateegia hariduse •	
ja koolituse alal ning sätestama koolituspoliitika raamistiku rahvuslikul, 
regionaalsel, lokaalsel, sektori ja ettevõtte tasandil;
arendama välja rahvusliku kvalifikatsioonide raamistiku hõlbustamaks •	
elukestvat õppimist, toetamaks ettevõtteid ja tööhõive agentuure 
sobitamaks oskuste nõudmist pakkumisega, nõustamaks inimesi nende 
koolituse ja karjääri valikul ja hõlbustamaks täpsustama isikliku õppe ja 
varem hangitud oskusi, kompetentse ja kogemusi; 
sisse seadma, alal hoidma ja arendama elukestva õppe koordineeritud •	
haridus- ja koolitussüsteemi, arvestades valitsuse esmast vastutust 
hariduse ja tööelu eelse (pre-employment) koolitamise ning töötute 
koolitamise eest, samuti sotsiaalpartnerite osa edasisel koolitamisel, 
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eriti tööandjate osa töökogemuste võimaldamisel;
koos sotsiaalpartneritega peavad olema omaks võetud meetmed •	
ja rahvuslik kvalifikatsioonide raamistik, et arendada, rakendada 
ja finantseerida kvalifikatsioonide tuvastamist, sertifitseerimist ja 
täiustamist, sealhulgas toimunud õppimise ja varasema kogemuse 
arvestamist, sõltumatult maast, kus need olid omandatud või kus need 
olid formaalselt või mitteformaalselt saadud;  
rahvuslik kvalifikatsioonide raamistik  peab sisaldama usaldusväärse •	
sertifitseerimissüsteemi, mis peab tagama, et kvalifikatsioonid oleksid 
arvestatavad üle sektorite, tööstuste, ettevõtete ja haridusasutuste. 
koolitajad peavad arendama välja koolitajate kvalifikatsiooni •	
sertifitseerimise raamistiku,  sätestama valitsuse ja tema sotsiaalpartnerite 
osa koolituse laiendamisel ja alade kaupa jaotuse arendamisel ning viima 
sisse kvaliteedikindlustamise avaliku süsteemi, edendama selle arengut 
koolituse eraturul ning hariduse ja koolitamise tulemuste hindamisel.

Need soovitused liituvad 1975. aastal vastu võetud konventsiooniga C142. 

Täielikud andmed ILO kohta ning kõikide konventsioonide ja soovituste tekstid 
on võõkeeltes kättesaadavad organisatsiooni koduleheküljel www.ilo.org . 
Juriidilised tõlked eesti keelde on olemas vaid Eesti poolt ratifitseeritud 

konventsioonidest. Tööelu eelset ja aegset haridust, kutseid ja kutsetunnistusi 
ning tööturgu ja inimressursside arendamist käsitelevate ILO konventsioonide ja 
soovituste eestikeelsed autori referaadid on esitatud käesoleva raamatu vastavas 
osas.

Olukord Eestis

Nagu nähtub eelpooltoodust, on tööturu ja kutseõppe põhitõed ILO 
rahvusvahelistes konventsioonides ja soovitustes kirja pandud ja kohustuslikuks 
tehtud juba sõjaeelsetel ning 1948. ja 1975. aastal ning kaasajastatud 2004. 
aastal. Need kehtivad kogu tööelu eelse ja aegse hariduse ning kõikide kutsete 
ja kvalifikatsioonide kohta alates töölisest ja lõpetades professoriga. Kuid Eestis 
ei ole teadmised nendest kuigi levinud, pigem on need haruldased. Asi on 
selles, et ajal, millal need dokumendid vastu võeti, ei olnud Eesti enam iseseisev. 
Konventsioonid realiseeriti siin tollaste N Liidu seaduste ja neid kordavate 
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kohalike seaduste kaudu, milles ILO konventsioone ei nimetatud. 

Enamasti kõik tollased iseseisvad Euroopa riigid ratifitseerisid need 
konventsioonid ja võtsid  täitmisele ka ILO soovitused ja igaüks kooskõlastas 
nad oma seadustega. Nagu nähtub autori isiklikest kogemustest ja mõnest 
allikast (näit. Linn, 2006), ei tunta ka seal enam sellealaste siseriiklike seaduste 
ja tavade tekkealusteks olnud konventsioone.   

Pärast N Liidu lagunemist ratifitseeris enamik vabanenud riike nimetatud 
konventsioonid aastatel 1993-1994 tagantjärgi, rakendavad neid ning 
nendega seonduvaid ILO soovitusi. Eesti seda ei teinud. Kujunes olukord, 
milles Eesti on üks väheseid riike Euroopa Liidus, kus ei ole ratifitseeritud ega 
rakendatud ILO Inimressursside Arendamise Konventsiooni C 142. Oleme 
ratifitseerinud vaid  ühe tööturu alase konventsiooni C 122, mis deklareerib 
riigi pürgimist täieliku tööhõive poole, , kuid ei sisalda konkreetseid meetmeid. 
Tööelu eelse hariduse, kutsete ja kvalifikatsioonide tunnustamise korraldamisel 
ja tööturu käsitlemisel on mindud lausliberaalset teed. Seda, milline on Eesti 
ja Euroopa maade seis tööelu alaste konventsioonide ratifitseerimisega näitab 
tabel lk. 57. Olukorda ILO konventsioonide ratifitseerimise alal üldse näitab 
ILO kodulehekülg www.ilo.org . Eesti Sotsiaalministeeriumi koostööd  ILO-ga 
näitab ministeeriumi kodulehekülg www.sm.ee. 
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eestis kutsete ja kvalifikatsioonidega tegeleva 
Kutsekoja koduleheküljed küsimusele ILO või Rahvusvaheline Tööorganisatsioon 
ei reageeri.) 

Eesti oma lausliberaalse tee alguseks töösuhete korraldamisel  oli Eesti 
Vabariigi Valitsuse määrus 11. maist 1994.a. nr. 167  “Kõrgharidust tõendava 
ühtse riikliku diplomi statuut”, millega lõpetati kutsete ja kvalifikatsioonide 
andmine kõrgkoolide lõpetamisel. Sellest ajast alates saavad nende koolide 
lõpetanud oma diplomile vaid õppekava nimetuse, mille järgi nad on õppinud. 
Sellise korra algatajaks olid tollased Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Inseneride 
Liidu juhtkonnad. Peamiseks põhjuseks võimetus korraldada uutes oludes 
õppepraktikat, eesmärgiks hakata kutseid andma tasu eest Eesti Inseneride 
Liidu poolt pärast seda, kui kooli lõpetanu on mõne aasta praktikas töötanud, 
oma tublidust erialases töös näidanud ja kutseeksami sooritanud. Eesmärgiks 
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oli ka taasluua sõjaeelne Inseneride Koda, kus peetakse tunnustatud kutsega 
inseneride arvestust ja korraldataks nende professionaalset tegevust. Riigikogus 
pidi seaduseelnõu läbimineku tagama tollane Tehnikaülikooli üliõpilasest 
kultuurikomisjoni esimees. Kuid eelnõu, kui see ka esitati, ei läinud läbi. 

On ju teada, et kolmekümnendate aastate teisel poolel presidendi initsiatiivil 
loodud kutsekodade eesmärgiks oli asendada nendega ametiühingud ning 
allutada kutsekodade mõjule Riigivolikogu ja Riiginõukogu. Peale Eesti olid 
kutsekojad tol ajal vaid Itaalias ja Portugalis. Sellest faktist hoolimata jätkati 
võetud suunda ning 1996. aastal lõpetas valitsus kutse ja kvalifikatsiooni 
andmise ka kutsekoolide lõpetamisel ning võeti tööelu eelset haridust andvatelt 
koolidelt lõplikult kohustus õpetada õpilasi ja üliõpilasi sinnamaani, et neid võiks 
pidada kutse ja kvalifikatsiooni vääriliseks. Seega likvideeriti varasem  kutsete ja 
kvalifikatsioonide süsteem ega asendatud millegagi. 

Kutsete ja kvalifikatsioonide süsteemi hakati uuesti looma alles pärast 
Kutseseaduse vastu võtmist aastal 2000, kuid seegi sätestas kutse andmise 
mitte kooli lõpetamisel, vaid iga inimese taotlusel kutset omistava organi poolt 
selleks sätestatud eksami ja muude tingimuste, sealhulgas praktilise erialase töö 
kogemuse alusel. Vajaliku praktika peab taotleja ise hankima ning  nõutavateks 
katseteks ette valmistuma. Protsessi käivitamiseks ja üldiseks korraldamiseks 
loodi iseseisev valitsuseväline Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus, mis võttis peagi 
endale tähendusrikka ja pretensioonika nimetuse  KUTSEKODA. Samasuguse 
kutsete omistamise korra  säilitas 2008. aastal vaid pisiasjades uuendatud 
Kutseseadus. Kutseid andvate organite õigusi on seni antud peaaegu eranditult 
vaid erialaliitudele, seltsidele ja ühingutele ega pole loodud kutse- ja kõrgkoolide 
juurde. See näitab, et endine suundumus jätkub. 

Vahepeal on mitmetes kutsekoolides kutse omistamine siiski juba ühildatud 
kooli lõpetamisega. Kutse saamiseni toimub õpetamine ka rahvusvaheliselt ja 
Euroopa Liidus reguleeritud erialadel. Need on erialad, milliste töötajatel on 
tunnustatud kutsete olemasolu nõutud rahvusvaheliste konventsioonidega– 
arstid, meditsiiniõed, veterinaarid, meremehed, lendurid ja mõned muud. 
Ent kõrghariduse tasemel pole veel paljudel aladel kutsestandardeid, 
kvalifikatsiooninõudeid ega kutseid andvaid  organeid.  Kõrgkoolidel enamasti 
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puudub isegi eesmärk koolitada oma üliõpilasi mingisuguste kutsenõuete 
täitmiseni, ülikoolidest rääkimata. Sama on ka täiendusõppe kursustega. Harilikult 
vaid ühepäevastelt täiendusõppe kursustelt ei saa mingisuguse täiendava kutse 
nõuete täitmist tahtagi. 
Andmeid kutsete ja kvalifikatsioonide omistamise kohta võib leida Kutsekoja 

koduleheküljelt. Ent kutseid saanute arvu võrdlus lõpetanute arvuga, mille 
tulemused on esitatud allpool,  näitas, et  Kutsekoja kaudu on kutsed saanud 
vaid mõni protsent kõrgkoolide lõpetanutest ning ligikaudsete hinnangute 
alusel ulatub ainuüksi kutse ja kvalifikatsioonita kõrgkoolide lõpetanute arv 
praegu saja tuhande piirile. Täpsemaid andmeid ei õnnestunud Haridus- ja 
Teadusministeeriumilt saada. 

Vaatamata autori ja Eesti Inseneride Kutseliidu esimehe pingutustele püüda 
2008. aastal uue Kutseseaduse vastuvõtmisel mõjutada Riigikogu, et see seda 
seadust muudaks ja kohustaks kõrgkoole õpetama üliõpilasi vähemalt mingi algse 
kutse ja kvalifikatsiooni saamiseni, jõustus uus seadus selles osas siiski endisel 
kujul. 
Ka täna inimesed kõrgkooli lõpetamisel kutset ega kvalifikatsiooni ei saa. 

Kõige hullem – selgus, et on ülimalt vähe neid inimesi, kes olukorra absurdsusest 
aru saavad ja selle muutmise vajadust tunnistavad, organisatsioonidest 
rääkimata. 
Põhjuseks on, et kuigi kutsed ja kvalifikatsioon on tööturu probleemid, siis 

Eestis tegeleb nendega Valitsuses mitte Tööministeerium, mida meil pole, ega 
ka Sotsiaalministeeriumi tööturu osakond, kes sellega peaks tegelema, vaid 
Haridus- ja Teadusministeerium ning haridussüsteemi töötajad, ning Riigikogus 
mitte sotsiaalkomisjon, vaid  kultuurikomisjon. 
Ent nemad tegelevad kõrgharidusega vaid Bologna protsessi valguses.  See 

aga käsitleb kõrgharidust vaid kõrgkoolides õppimise ja töötamise ning 
kõrgkoolide vahelise liikumise seisukohast. Lähemalt on seda käsitletud allpool. 
Kõrghariduse tulemuse sobivust muu tööturuga Bologna protsess ei käsitle, sest 
see probleem on Euroopa riikides ammu lahendatud ILO konventsioonide 
rakendamisega. Omavahelist sobitamist vajavad Euroopa Liidus vaid erinevate 
riikide kutsete ja kvalifikatsioonide süsteemid. Kuid meil ju kõrgkooli lõpetamisel 
kutset ega kvalifikatsiooni ei omistata. 
Möödunud aastate jooksul pole kutsete ja kvalifikatsiooni saamise probleem 
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kõrgkoolide lõpetamisel kuigi oluliselt lahenduse poole liikunud ning praeguse 
korralduse puhul pole selleks lootustki. Tegelevad ju probleemiga samad 
inimesed, kes on selle tekitanud ega taha oma tehtud vigu tunnistada.. 
Ent ainult kutsete ja kvalifikatsioonidega asi ei piirdu. 

ILO konventsioonid ja tööturu tasakaalustamine 

Peale selle, et ILO konventsioonid näevad ette tööelu eelse hariduse 
tulemusel tunnustatud kutse ja kvalifikatsiooni saamise, on nendel oluline 
osa, et konventsioonide täitmine võimaldab uurida tööturgu, selle struktuuri 
ja dünaamikat ning kavandada abinõud tööjõu nõudmise ja pakkumise 
tasakaalustamiseks. Tööturu nõudlust on nimelt võimalik struktureerida ja uurida 
ainult kutsete ja kvalifikatsioonide kaupa ning seda on võimalik tasakaalustada 
samuti vaid kutsete ja kvalifikatsioonide kaupa. Nii on see ette nähtud ja toimub 
kõikides maades, kus on ILO nimetatud konventsioonid ratifitseeritud. 

Eestis on tööturu uurimise ja tasakaalustamise kogemus kutsete ja kvalifikatsioonide 
kaupa tegelikult olemas. Seda vaid kas ei tunta või ei taheta sellest rääkida. Nagu 
ülalpool märgitud, võttis ILO aastal 1975 vastu  Inimressursside Arendamise 
Konventsiooni ja  soovituse, mis käsitlevad kutsealase tegevuse korraldamist 
riikides ja kutseõppe osa inimressursside arengus.  Selle konventsiooni ratifitseeris 
ka tollane NSV Liit ja asus korraldama selle täitmist oma tööjõubilansi 
tasakaalustamise seisukohast. Valitses ju siis tööturul riigi kui ainsa tööandja 
monopol, kuid tööjõu vajaduse olemus kutsete ja kvalifikatsioonide kaupa oli 
sama. 

Tollane NSV Liidu Kõrghariduse Ministeerium oli saanud ülesande hakata 
prognoosima kõrgharidusega spetsialistide vajadust ja sellele vastavalt 
täpsemini planeerima nende ettevalmistamist. Selle metoodika väljatöötamise 
ja katsetamise üheks baasiks valiti Eesti. Siin anti ülesanne Eesti Kõrg- ja 
Kesk-erihariduse Ministeeriumi kaudu Tallinna Polütehnilisele Instituudile, 
seal majandusteaduskonnale ja seal tootmise ökonoomika ja organiseerimise 
kateedrile, kus töötas parajasti dotsendina ka käesoleva raamatu autor. 
Moodustati töögrupp, juhiks määrati prof. Eduard Kull - sõjaeelse haridusega 
majandusteadlane. Mees võttis töö talle omase põhjalikkusega ette ja tegi asjad 
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nii endale kui grupi liikmetele tänapäevases terminoloogias selgeks järgmiselt: Nii 
nagu kaubaturg jaguneb alamturgudeks ja segmentideks kaubaliikide kaupa, 
nii jaguneb tööturg alamturgudeks erialade (kutsete) järgi ja segmentideks 
oskuste tasemete (kvalifikatsioonide)  kaupa. 
See on tööturu uurimise alustõde. Lisaks sellele on töö ka sotsiaalne hüve, 

mis tuleb kõigile tööealistele soovijatele tagada. Siis oli töötamine sisuliselt 
sundus. 

Kõrgharidusega tööjõu täiendava vajaduse pidi katma selle ettevalmistamine 
ning perspektiivsele vajadusele vastavalt tuli planeerida kõrgkoolidesse 
vastuvõttu. Selleks kavandati  metoodika, mille alusel tuli küsitleda  ettevõtteid, 
tulemusi vastavalt töödelda ja leida tõenäoline kõrgharidusega töötajate täiendav 
vajadus erialati 10 -15 aasta perspektiivis. Algul toimus kitsam, tänapäeva 
terminoloogia kohaselt pilootuuring, järgnes üleeestiline uuring tehnika- ja 
majandusspetsialistide vajaduse kohta. Seejärel laienes uuring ka muudele 
kõrghariduse erialadele, samuti tollasele kesk-eriharidusele. Töö toimus juba 
professor Väino Rajangu juhtimisel. Sama metoodikat kasutati hiljem käesoleva 
ettekande autori osalusel ka Eesti Majandusjuhtide Instituudis täiendusõppe 
kursuste vajaduse hindamiseks erialade kaupa. 

Eesti taasiseseisvumise järel toimus üleminek plaanimajanduselt isearenemisele 
ja algas majanduse radikaalne ümberkujunemine. Siiski pidanuks tööturu osas 
jätkuma ligikaudnegi tööturu nõudluse prognoosimine eesmärgiga kasutada 
selle tulemusi tööelu eelse ja aegse hariduse andmise süsteemi kavandamisel 
ja kutsenõustamisel. Oli ju teada, et turumajanduslik iseregulatsioon töö ja 
hariduse alal on väga aeglane  ja kaduderohke. Tööturu nõudluse prognoosimine 
üleminekuperioodil olnuks küll oluliselt keerulisem ja ebatäpsem kui varem, kuid 
põhimõtteliselt olnuks see siiski võimalik. Ning mida enam edasi, seda reaalsemaks 
oleksid kujunenud tulemused. See informatsioon on väga tähtis nii kutse- kui 
kõrgkoolidele nende tegevuse suundade kavandamise seisukohast ja inimestele 
nende haridustee valiku seisukohast. Kujuneb ju soovitud, kuid perspektiivitu 
eriala omandamine võimete piiril inimesele tihti elutragöödiaks. 

Tegelikult tööturu ja tööelu eelse hariduse kavandamise alaseid uuringuid enam 
ei tellitud ega tehtud. Turumajandus ise pidi kõik paika panema. Seejärel, 
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nagu märgitud, lõpetas valitsus kutsete ja kvalifikatsioonide omistamise kõrg- ja 
kutsekoolide lõpetamisel ning sisuliselt üldse loobus kutsete ja kvalifikatsioonide 
süsteemist. See omakorda muutis tööturu uurimise ja prognoosimise ning 
teadliku tasakaalustamise poole püüdlemise võimatuks. Soovitused seadustada 
kiiresti kasvõi mingisugunegi kutsete süsteem ning taastada algsete kutsete 
ja kvalifikatsioonide andmine - et oleks, mida hiljem täiustada - ei leidnud 
rakendamist. Kõrgkoolides hakkas kiiresti suurenema puhthariduslike õppekavade 
arv, millistes puudub oskuslik väljund konkreetsetesse tegevusaladesse.

Uut kutsete ja kvalifikatsioonide süsteemi hakati looma alles aastal 2000 
vastuvõetud Kutseseaduse alusel. Kogu selle tegevuse korraldamiseks moodustati 
eraõiguslik Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus, mis võttis peagi endale nimeks 
Kutsekoda. Praeguseks on koostatud ligi 700 kutsestandardit. Nende nimistut 
võib näha Kutsekoja koduleheküljel  www.kutsekoda.ee. Ent kõrghariduse osas 
pole praeguseks veel jõutud kaugeltki kogu rakenduskõrghariduse katmiseni - 
mis on Valitsuse määrusega nõutud. Rääkimata ülikooliharidusest, mille viimisest 
kutsete andmiseni ei taha paljud ülikoolides kuuldagi. 

Kutsestandardite loomise protsessi on kirjeldatud Kutsekoja koduleheküljel. 
Nende nimistu on sõltuvalt kutsenõukogude aktiivsusest mõnel alal - näiteks 
mitmesugused treenerid - üpris tihe, mõnel teisel alal - näiteks insenerid - üsnagi 
puudulik ja nõuete osas ilmselt üle pingutatud. 
Inseneride kutsenõuete kujundamise algpäevil oli Eesti Inseneride Liidu tollase 

juhatuse esimehe seisukoht, et Eestis piisab üldse vaid mõnest tuhandest 
tunnustatud insenerist. Meenub seik ühelt energeetikainseneride kutsenõukogu  
koosolekult, kus pärast mitmete täiendavate nõuete lisamist üks osaleja hüüdis: 
„Mehed, pidage piiri! Meist endist ei tee ükski seda kutseeksamit ära.”  
Ülepingestatud olukord on mõneti sarnane keskkoolide riigieksamite nõuetega. 
Seoses kõige sellega ulatus kutseta jäänud kutse- ja kõrgkoolide lõpetanute arv 
juba 2008. aastal, kui menetleti uut Kutseseaduse versiooni, hinnanguliselt 
üle saja tuhande. Vahepealsetel aastatel  oli kõrghariduse omandamine ja kutse 
saamine üksteisest nii põhjalikult lahti haagitud, et enam ei peeta isegi arvestust 
selle kohta, kui paljud mingi haridustaseme saanud inimestest on hiljem kutse 
saanud. Seetõttu ei õnnestunud autoril tollal teada saada ka täpsemat kutseta 
jäänud inimeste arvu. Samuti selgus, et  Kutsekojas puudub arvestus nende 
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kutsete omistamise kohta, milliste registreid peetakse Kutsekojast väljaspool. 
Tõsi – hinnanguliselt ei olnud nende inimeste arv kuigi suur. 
Vastuseta jäänud päringu tekst on esitatud raamatu lisas nr. 20  Asjasthuvitatud 

võiksid proovida päringu tabelit täita ja kui ei õnnestu, siis päringut korrata.

Tabelis 1 on esitatud 2010. aasta alguses avalikest andmebaasidest saadud 
andmete põhjal kutse- ja kõrgkoolide lõpetanute üldarv alates aastast, mil 
nad enam kutset lõpetamisel ei saanud ning koolidel polnud enam kohustust 
neid selleni õpetada. Samas tabelis on esitatud Kutsekoja poolt välja antud 
kutsetunnistuste koguarv. 

Tabel 1. Kutse- ja kõrgkoolide lõpetanute ja kutsed saanute arv Eestis alates 
kutsete omistamise lõpetamisest kutse- ja kõrgkoolide lõpetamisel
seisuga aastavahetus 2009/2010

Nr. Nimetus Kutsekoolid
1996 -2009

Ülikoolid 
ja kõrgkoolid

1995 -2009**
Kokku

1 Lõpetanute üldarv * 104392 120308 224700

2

Kutsekoja kaudu kutse saanud 
inimeste arv alates selle tegevuse 
algusest 1999 aastal  kuni 
aastavahetuseni 2009/2010 

***

Eraldi arvestust
ei peeta 45518

Märkused:
* Allikas: www.stat.ee
** Ülikoolide ja kõrgkoolide 1994 aastal lõpetanute arvu andmebaasis ei ole.  
***  Allikas:  www.kutsekoda.ee

Kuna Kutsekoda peab kutsete omistamise arvestust ainult kvalifikatsioonitasemete 
kaupa, siis pole võimalik haridusdiplomite ja kutsediplomite saanute arvu üheselt 
kokku viia. Siiski kinnitavad tabeli andmed, et Kutsekoja poolest on kutseta 
jäänud umbes sada kaheksakümmend tuhat viimase viieteistkümne aasta jooksul 
kutse- või kõrghariduse saanud inimest.  Tõsi – osa neist on saanud kutsed 
mujalt, kuid selle kohta Eestis koondarvestus puudub. 
Kutsetunnistuste jaotumist kvalifikatsioonitasemete kaupa näitab tabel 2. 
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Tabel 2. Kutsetunnistuste jaotumine tasemeti ja valdkondade vahel
seisuga aastavahetus 2009/2010

Aasta I tase II tase III tase IV tase V tase Kokku:
1999 33 33
2000 5 19 24
2001 55 70 19 144
2002 52 68 95 14 229
2003 200 54 643 14 911
2004 1637 803 1019 289 146 3894
2005 3254 1333 824 272 186 5869
2006 3398 2559 1353 497 307 8114
2007 4371 2763 1576 547 299 9556
2008 4335 1640 1117 446 330 7868
2009 4668 1713 1360 686 449 8876
Kokku 21915 10988 8062 2836 1717 45518

 Allikas: www.kutsekoda.ee

Kõrgharidust nõuavad  vaid IV ja V kvalifikatsioonitase. Nende tasemete 
kutsetunnistusi on Kutsekoja poolt välja antud kokku vaid 2836+1717=  
4553, mis ei moodusta nelja protsentigi kõrgkoolide lõpetanute koguarvust. 
Siia võib lisanduda vast mõne protsendi ulatuses teiste registrite kaudu kutsed 
saanud kõrgkoolide vilistlasi. Sellega tegelikult piirdubki Eesti kõrgharidussüsteemi 
viieteistkümne aasta jooksul tehtud panus vastaval tasemel tunnustatud tööoskuste 
turule. Jääb üle lisada, et 2008.a. 1. septembril jõustunud Eesti Vabariigi 
Kutseseaduse järgi minnakse üle 8-tasemelisele kvalifikatsiooniraamistikule, 
mis ühildub oma tasemete jaotuse poolest kutse- ja haridustasemeid liigitava 
Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga. See nõuab ilmselt peale muu vajaliku töö 
ka seni antud kutsete ümberhindamist.  
Seoses kutsete ja kvalifikatsioonide süsteemi vahepealse täieliku kaotamisega  
kadus ka  võimalus segmenteerida ja uurida tööturgu erialati ja kvalifikatsioonide 
kaupa. Ka praegu on kutsete ja kvalifikatsioonide süsteem alles kujunemas 
ning juba muutumas ega võimalda tööturu kõikehõlmavat süsteemset uurimist. 
Seetõttu   käsitletakse meil tööturgu nii nõudluse kui pakkumise seisukohast mitte 
struktureerituna ja reguleeritavana kutsegruppide, kutsete, kvalifikatsioonide 
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kaupa, vaid kui suurt ebamäärast tervikut, mille jooksvat ja perspektiivset täitmist 
peavad turumajandus, tööandjad ja potentsiaalsed töövõtjad ning nende 
koolitajad ja kohalikud omavalitsused ise oma tarkusega korraldama. Tööturu 
vajaduse prognoosimine erialati ja kvalifikatsioonide kaupa on turumajanduses 
niigi palju keerukam ja ligikaudsem kui plaanimajanduse aegadel. Ent kutsete ja  
kvalifikatsioonide süsteemi vahepealse kaotamise ja nüüdse puudulikkuse tõttu 
on see täiesti võimatu. Kõrgharidust nõudvate kutsete arv ulatub isegi suurriikides 
vaid mõne sajani. Kuid meil oli kõrgkoolide õppekavade arv mõne aasta eest üle 
pooleteise tuhande. On kujutlematu, millise kutsete süsteemi raamidesse annaks 
selline olukord end suruda ja kuidas massiline kutsete omistamise protsess peaks 
olema nn. kutseid omistavate organite poolt korraldatud.  

Lisaks muule tuleb märkida, et  kui igati rahuldava kutsete ja kvalifikatsioonide 
süsteemi loomine nüüd ka õnnestuks, ei tooks see lahendust nende suhtes, 
kes on Eestis vahepeal kutsest ja kvalifikatsioonist ilma jäänud. Hinnanguliselt  
ulatub kutsetunnistuste koguvajadus Eestis praegu viiesaja tuhandeni. Kui pidada 
silmas, et muutuva tööturu tingimustes on vaja, et igal inimesel oleks mitu kutset, 
võib tegelik vajadus olla veelgi suurem.

Eelpool nimetatud põhjustel ei ole taasiseseisvunud Eestis tööturu sisulisi 
uuringuid toimunud ning süsteemseid meetmeid tööturu perspektiivseks 
tasakaalustamiseks rakendatud. Kindlasti on see peale majanduskriisi üks meie 
tööturu katastroofi olulisi põhjusi. Selle tagajärjed hakkavad edaspidi üha enam 
avalduma vajalike oskustega töötajate puudumise näol ja noorte lahkumise näol 
riigist otsima sellist haridust, mis annaks tunnustatud kutse ja kvalifikatsiooni 
ning tööd ja leiba ka välismaal. Sotsiaalministeeriumis, kus on tööturu osakond, 
ei taheta tööturu struktureerimisest ega prognoosimisest midagi kuulda. 
Ministeeriumi tegevuskavas tööpuuduse vähendamiseks ja töötute tööleaitamiseks 
2009–2010 puudub punkt tööturu nõudluse ja tööjõu pakkumise struktuuri 
uurimise ning prognoosimise kohta. Kui võinuks arvata, et tööturu uurimist 
võiks korraldada Tööturuamet, siis tänavu reorganiseeriti see eraõiguslikuks 
sihtasutuseks Töötukassa. 

Tööturu uuringuid kutsete kaupa polegi võimalik teha, sest meie originaalne 
kutsete süsteem ise on alles kujunemas.  Kutse- ja karjäärinõustamisega tegelevad 
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sihtasutus Innove ja hulk erineva staatusega nõustajaid, kuid nad teevad seda 
lähtudes eeskätt inimeste omadustest, mitte tööturu vajadustest. Eurostati 
andmetel on Eesti kulutuste taseme poolest tööturu uuringutele 0,073%-ga 
SKT-st Eurooopa Liidus eelviimasel kohal Kreeka ees,  23 korda madalamal 
esikohal olevast Taanist (1,691%), 13 korda madalamal Soomest (0,9775) 
ning 3-4 korda madalamal Lätist ja Leedust. 

Juba seetõttu, et tööturg Eestis on struktureerimata ning ilma selleta on seda 
ka võimatu uurida, pole konkreetset ülevaadet Eesti tööturu struktuurist ega 
selle tulevikust  kellelgi. Oma väiksuse tõttu võiks Eesti tööturg olla uuringutega 
hõlmatud kuni üksiku töökohani ja inimeseni välja. Vähemalt kõrgharidust 
eeldavate töökohtade ja vastava haridusega töötajate osas. See oleks hõlpsasti 
korraldatav kasvõi kohalike omavalitsuste kaudu, sest neil on parim ülevaade 
oma territooriumil olevatest ettevõtetest, nende perspektiividest ja vajadustest. 
Eriti tihedaks muutuks kohalike omavalitsuste koostöö ettevõtetega siis, kui 
omavalitsused saaksid oma tulubaasi osa nende haldusalal paiknevate ettevõtete 
maksudest, näiteks tulumaksust, nagu see on Soomes ja teadupärast veel 
mitmes riigis. Kuid kordame - tegelikult on tööturu uurimine ja tasakaalustamise 
korraldamine praeguses kutsete ja kvalifikatsioonide omistamatuse ning 
süsteemi puudulikkuse tingimustes nagunii võimatu. Esmalt on vaja kutsete ja 
kvalifikatsioonide süsteem korda teha. Selle peab oma hooleks võtma riik. 

TALO ja Eesti Inseneride Kutseliidu aastaid kestnud tegevus olukorra 
muutmiseks on olnud tagajärjetu. Teised organisatsioonid ja kõrged korraldavad 
ametiisikud ei näe tekkinud probleeme või teesklevad  seda ning põhjendavad 
praegust katastroofilist olukorda tööturul turumajanduse loomulike iseärasustega. 
On vaja arvestada seda, et kujunenud olukord on selle muutmiseks 

liiga mugav meie haridussüsteemile, mis ei pea end tööturu nõuetele •	
kohandama,  
liiga keeruline Sotsiaalministeeriumile, et olukorra muutmine enda •	
kohustuseks võtta ja 
liiga kasulik meie lühinägelikele ettevõtjatele, sest hoiab meie haritud, •	
ent kutse ja kvalifikatsioonita tööjõu kodus, säästab kulutusi palgale, 
mille tõstmist tunnustamata kutsetega ja kutsete järgi organiseerumata 
töötajad ei saa nõuda. 
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Mida teha edasi?
Olukord on haridussüsteemi ja tööturu ning ühiskonna üldise ja kaugema 

perspektiivi seisukohast hinnates katastroofiline ning seda tuleks muuta.  

Aga kuidas?

Vastuse saamiseks sellisele küsimusele kuuleme tavaliselt soovitust – vaadake, 
mida tehakse Euroopas? Mida seal siis tehakse?
Kutsete omistamise osas on seal igas riigis asjad ILO konventsioonide kohaselt 

korras. 
Kõrghariduse osas tegeletakse praegu Euroopas  kõrgharidusruumi ühtlustamisega. 

See toimub 1999. aastal allkirjastatud Bologna deklaratsiooni alusel. Nagu oli 
märgitud ülalpool, on ka  Eesti kõrghariduspoliitika teljeks on olnud Bologna 
protsess. Nii sõnastas meie haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ka oma 
tervituskõne teema  konverentsile “Eesti Euroopa kõrgharidusruumis – kuidas 
edasi?“, mis toimus 15. oktoobril 2009.a. Ning tõepoolest  - selle protsessi 
käigus on kõrgharidust kord lahutatud kaheks tasemeks, siis jälle liidetud üheks 
tervikuks ning loodetavasti see sobib Euroopa kõrgharidusmaastikuga nüüd 
paremini kui varem. Kuid paraku tegeleb Bologna protsess kõrgharidusega 
ainult kõrgharidusruumi enda ning õppe- ja teadustöö seisukohast,  pidades 
silmas eeskätt üliõpilaste õpingutulemuste arvestamist ning mitmesuguste 
haridusdiplomite ja teaduskraadide tunnustamist teiste riikide kõrgkoolide poolt, 
et pääseda neisse õppima või tööle. 
Muu tööelu eelse haridusega, sealhulgas kõrghariduse ning selle tulemusel 

saadavate kutsete ja kvalifikatsiooni tunnustamisega tööturul, Bologna protsess 
ei tegele. Kutsete või kvalifikatsioonide omistamisest ja sidemetest tööturuga 
pole Bologna protsessis juttugi. Miks? Sest vanades Euroopa Liidu riikides on 
eelpool nimetatud ILO konventsioonid aastakümnete eest ratifitseeritud ja 
neid täidetakse. Täidetakse ka elukestvat õpet käsitlevaid soovitusi täiendavate 
tunnustatud kutsete ja kvalifikatsioonide osas. On riike, näiteks Soome, kus on 
hea ülevaade tööturust ja selle tulevikust erialade ja kvalifikatsioonide kaupa, 
millele saavad orienteeruda nii koolid kui õppima asujad. Sest need küsimused 
on kõikjal Euroopas aastakümnete eest lahendatud ILO konventsioonide 
ja soovituste alusel ja unustatud. Noored ei pruugi neist konventsioonidest 



22

HARIDUS, KUTSED JA TÖÖTURG EESTIS 

teadagi, sest protsesside aluseks on kohalikud, konventsioonide ratifitseerimisel 
kohandatud seadused.   
 Olukorra iseloomustamiseks toon tsitaadi internetis avaldatud E. Linna 
tööst  Praktikakorralduse ja –tugisüsteemi arendamine: „Kasvõi meie sõbrad 
Helsingi Ülikoolist on kinnitanud ülikooli strateegia, kus sätestatakse, et iga 
ülikooli lõpetanu peab olema läbinud orientatsioonikursuse tööjõuturul hakkama 
saamiseks. Enamikel juhtudel tähendab see just nimelt erialast tööpraktikat, 
erandjuhul kooli juures läbi viidavat vastavasisulist treeningut. /.../ Kui soomlastelt 
küsida, et kuidas nemad taolise arusaamiseni praktika vajalikkusest jõudsid, nad 
kohmetuvad ja vastavad, et  taoline süsteem ja mõtteviis on olnud nende jaoks 
juba pikka aega iseenesestmõistetav ning mingit diskussiooni selle vajalikkuse 
põhjendamisest ei mäletata. Seejärel viitavad nad kasvõi Bologna protsessile, 
millega on liitunud kõik Euroopa kõrgharidussüsteemid ja mis sätestab samuti, et 
ülikooli lõpetanu peab vastama ühiskonna nõudmistele ehk olema peale õpinguid 
valmis sisenema tööjõuturule” (Linna, 2006).  
Kuid Eestis on need probleemid lahendamata. 

Praegu tegeletakse Euroopa Liidus ILO põhimõtetel kujundatud kutsenõudmiste 
ja kvalifikatsioonide riikidevahelise ühtlustamise ja tunnustamisega, et hõlbustada 
ühtedes riikides antud kutsete tunnustamist teiste riikide tööturul. Seni toimub see 
nn. reguleeritud aladel, ent ulatub järjest laiemale.  Töökohtade vajadustele vastava 
kvalifikatsiooni ja kutsetunnistuse olemasolu töötajatel on nõutav ettevõtete ja 
organisatsioonide kvaliteedijuhtimissüsteemide sertifitseerimisel ning arvatavasti 
on nende puudumine üks põhjus, miks Eestis on kvaliteedijuhtimissüsteeme 
võrreldes näiteks Põhjamaadega või Iiri Vabariigiga suhteliselt vähe.  Paljusid 
Eestis väljastatud kutsetunnistusi tunnustatakse ka välismaal, nõukogudeaegseid 
kõrghariduse diplomeid Euroopa Liidus ning alates 2005. aastast ka Eestis isegi 
magistri tasemel. Kuid küsitletud personalivahendusfirmad ei tea ühtki juhust, 
mil Eestis välja antud haridusdiplomit /kõrghariduse omandamise kohta/ oleks 
välismaal arvestatud kutsetunnistusena.  
 
Lisaks muule ei arvestata kutseid ja kvalifikatsioone Eestis ka inimarengu taseme 

hindamisel, ehkki need on inimkapitali väärtuse olulised tegurid. Hinnatakse vaid 
kõrgkooli lõpetamist, kuid erinevalt muudest maadest ei anna see meil ei kutset 
ega kvalifikatsiooni ning tõstab inimkapitali väärtust vähem kui kutsediplom.   
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Autor peab ennast jälle kordama - kujunenud olukord on Eesti haridussüsteemi, 
tööturu ja elanikkonna jaoks katastroofiline. Selle peamiseks põhjuseks on asjaolu, 
et ühe vähese Euroopa riigina ei ole Eesti ratifitseerinud ILO konventsioone, 
mis käsitlevad kutseid, kvalifikatsioone ja tööturu uurimist ning kutsehariduse 
vastavust tööturu tulevastele nõudmistele, ei ole oma seadusi nendega kooskõlla 
viinud ega täida nende konventsioonide nõudeid.  

Olukorda ei muutnud ka Eesti astumine Euroopa Liitu. Selle dokumendid 
kutsete ja tööturu uurimise küsimusi otseselt ei käsitle. Pea kõik Euroopa 
maad on ratifitseerinud ILO konventsioonid, mis käsitlevad kutseid ja 
kvalifikatsioone ning tööturgu, seega viiteid nendele EL´i asutamislepingus ei 
ole – konventsioonide ja soovituste täitmine on igas  riigis loomulik. Ühenduse 
asutamislepingu konsolideeritud teksti artiklites 39 ja 40 on käsitletud vaid  
töötajate liikumisvabadust ühenduse piires ja tööturgude koostöö vajadust.  
Kuna erinevates riikides on kutsete ja kvalifikatsioonide süsteemid kujunenud 
iseseisvalt ja erinevad seetõttu üksteisest, on see probleemiks tänini. 

Probleemi käsitleb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ 
7. september 2005 kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta. Kuid 

tunnustada saab ainult seda, mis on antud, meie kõrgkoolide lõpetanutel aga ei 
kutset ega kvalifikatsiooni valdavalt pole.  

ILO on rahvusvahelise kutsete klassifikaatori ametlik hoidja ning alates 1958. 
aastast on olemas Rahvusvaheline kutsete klassifikatsiooni standard - The 
International Standard Classification of Occupations (ISCO). Dokumenti 
uuendati 1988. aastal ja viimati 2008. aastal. Tõenäoliselt orienteeruvad 
sellele valdavalt ka teised Euroopa Liidu riigid.  
Miks pole Eesti võtnud neist eeskuju?
Võiks arvata, et väljapääsu tekkinud olukorrast pakub Eesti kõrgharidusstrateegia 

aastateks  2006-2015.  Erinevalt varasematest kõrghariduse reformimise kavadest 
on selles tähtsa koha leidnud kõrghariduse seostamise vajadus Eesti ühiskonna 
vajaduste ja tööturu ootustega: “Märgime, et tagada on vaja kõrghariduse parem 
seostamine ühiskonna ja õppurite ootuste ning tööturu vajadustega. Tööturu 
arengute paremaks arvestamiseks kõrghariduse mahtude ja struktuuri kujundamisel 
luuakse analüüsi- ja prognoosisüsteem, kus ametirühmade ja majandussektorite 
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lõikes analüüsitakse arenguid tööturul, samuti kõrgkoolilõpetajate rakendumist 
majandussektori, ametirühma ja eriala lõikes. Õppeasutused kaasavad tööandjaid 
ja teisi partnereid oma strateegiakujundamisse ning õppekavaarendusse. 
Kujundatakse ühtsetel põhimõtetel toimiv riiklik kutsenõustamissüsteem, mis 
arvestab ühiskonna ja tööturu arenguid, võimaldab õppuritel leida oma huvidele 
ja võimetele sobivad õppekavad ning hõlbustab erialavalikut.” 
Nendele põhimõttelistele seisukohtadele on raske midagi lisada. Kuid 

sealjuures ei ole arvestatud,  et Eesti kõrg- ja ülikoolid tegelikult ei anna 
valdavale enamusele lõpetanutest ei kutset ega kvalifikatsiooni, vaid diplomi, 
millele on märgitud ainult õppekava nimetus ja kraad. Sellest on abi vaid 
edasiõppimisel või teadlaste tööturul. Reguleerimata erialadel laiub kõrgkooli 
lõpetanute ja tööturu vahel kuristik, kuna rahvusvaheliselt tunnustatud kutset 
ega kvalifikatsiooni lõpetanutel valdavalt pole. Kutsestandardeid on suudetud 
seni koostada ja kehtestada vaid väheste kõrgharidust nõudvate kutsete jaoks, 
tööturg on kutsete ja kvalifikatsioonide lõikes uurimata ja seda polegi  võimalik 
teha - Eestis puudub kõiki kutsealasid hõlmav klassifikaator. 
Ring on täis, jääb üle vaid küsida – mille alusel hakkab töötama lubatud 

kutsenõustamissüsteem? 
Olukord saab selgemaks, kui lugeda nimetatud kõrgharidusstrateegia seletuskirja 

ja selle koostajate nimistut – seal ei ole ühtki Eestis tööturuga tegeleva 
Sotsiaalministeeriumi töötajat  ega töösuhetega tegevate organisatsioonide 
- Eesti Ametiühingute Keskliit, Teenistujate Ametiliitude Organisatsiooni 
TALO - juhatuse liiget.  Ma ei nimeta siin tööandjaid, sest meie praegune 
kutsete ja kvalifikatsioonide alane olukord sai alguse 90datel aastatel Eesti 
Tööstus-Kaubanduskojas toimunud tegevusest, mida nüüd jätkab mõjukas SA 
Kutsekoda.  

Paraku ei tea ükski inimene seda, kui suur on tema teadmatuse ulatus. Seetõttu 
ei saa strateegia väljatöötamisel osalenud lugupeetud kõrgharidustegelastele ja  
oma ala tunnustatud teadlastele ette heita, et nad ei tea midagi enam kui poole 
sajandi vanustest ILO tööelu eelset haridust käsitlevatest konventsioonidest ja 
nende ülemaailmsest tähtsusest. Ei teata, et need on meie kõrg- ja kutsehariduse 
eesmärkide seadmisel ja korraldamisel arvestamata. Küll aga saab ette heita 
Riigikogule, et pole ratifitseeritud ILO konventsioone ega meie seadusi 
nendega vastavusse viidud. Haridusministeeriumile ja Riigikogu kultuurikomisjonile 
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ka seda, et nad on enda kätte haaranud kogu haridusprotsessi korraldamise 
lasteaedadest kuni teadusdoktoriteni ega kaasa neid, kes on tegelikult selle 
töö tellijad ja tarbijad – antud juhul tööturuga tegelejate, töötajate, üliõpilaste 
esindajaid. 
Haridustöötajate tahe haarata enda kätte kogu haridusalase töö korraldamine 

ning ise esitada ja tõlgendada ühiskonna ja tööturu vajadusi moonutas Eesti 
Haridusfoorumi mõtte. Algselt oli kavandatud, et foorumi  töö põhisisuks 
kujuneb dialoog hariduse andjate ja tarbijate vahel. Tegelikult selget hariduse 
tarbijate poole esindust välja ei kujunenud ja sisuliselt muutus haridusfoorum 
mõne aastaga teiste osavõtjate foonil tegutsevaks haridustöötajate tööorganiks. 
Tööelu eelse hariduse osas on haridustöötajate absoluutse domineerimise  

tulemuseks olukord, kus kõrghariduse eesmärgipärane arendamine ühiskonna ja 
tööturu huvides on asendatud Bologna protsessiga. Tegelikult peaksid toimuma 
mõlemad. Ent, nagu märgitud, on  Bologna protsessi eesmärk hoopis teine – 
luua võrreldavus teiste Euroopa riikide haridussüsteemidega ning anda seeläbi 
üliõpilastele võimalus liikuda vabalt Euroopa kõrgharidusruumis. Kaugemas 
tulevikus peaks see andma võimaluse liikuda ka vabalt Euroopa tööturul, 
kuid selleks peavad olema täidetud tunnustatud kutsete ja kvalifikatsioonide 
omistamise ja ühtlustamise tingimused, millest oleme nn. reguleerimata erialade 
osas väga kaugel. Praeguses olukorras tekib tahtmatult küsimus – kas seda üldse 
tahetakse?
Katastroofilise olukorra lõpetamise alustamiseks on vaja esmalt Eestis 

ratifitseerida ILO Konventsioonid, mis käsitlevad kutseid, kvalifikatsioone 
ja tööturgu, viia Eesti seadused nendega kooskõlla ja asuda täitma nende 
konventsioonide nõudeid ja soovitusi.  
Need tuleb võtta protsesside edasise korrastamise aluseks. 
Haridussüsteem, mis ei anna kutseid ja kvalifikatsioone, töötab tühikäigul. 

On vaja taastada nõue, et kutse- ja kõrgkoolid ning täiendusõppe kursused 
peavad õpetama inimesi kuni tunnustatud kutse saamiseni. Täiendava tunnustatud 
kutse ja kvalifikatsiooni saamine peab olema võimalik ka iseõppimise tulemusel. 
Need meetmed tagavad elukestva õppimise tulemuslikkuse mitte üksnes 
harituse, vaid ka tööturul tunnustatud oskuste poolest. Nende realiseerimine 
on möödapääsmatult vajalik  nii iga inimese kui Eesti ühiskonna tuleviku 
seisukohast. 
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Oma tegematajätmisi sel alal likvideerivad paljud nii uued kui vanad riigid. 
Näiteks aastal 2009 ratifitseeris Inimressursside Arendamise Konventsiooni 
C142 (1975) Burkina Faso, Töösuhete Avaliku Teenistuse Konventsiooni 
C151 (1978) Gabon. Aastal 2009 ratifitseerisid Sotsiaalse Ohutuse 
Minimaalse Standardi  Konventsiooni C102 (1952) Rumeenia ja Brasiilia. 
Aastal 2009 ratifitseeris Tööhõive Teenistuse Konventsiooni C88 (1948) 
Albaania. (Andmed ILO koduleheküljelt)

Kutsete ja kvalifikatsioonide omistamine ning tööturu uurimine ja 
tasakaalustamine on oma olemuselt sotsiaalne probleem. Tööturu vajaduste 
rahuldamiseks vajalikku haridust peab haridussüsteemilt tellima oma turuuuringute 
alusel Sotsiaalministeerium, kes täidab Eestis ka Tööministeeriumi ülesandeid. 
Haridussüsteemi ülesandeks on selle tellimuse täitmine – inimeste tööelu eelne 
koolitamine kuni tunnustatud kutse ja kvalifikatsiooni saamiseni. Selle ülesande 
täitmist peab kontrollima riigi sotsiaal- ja majandussüsteem oma esindajate 
otsustava osalemisega kutseid omistavates organites või komisjonides. Samuti 
peab sotsiaal- ja majandussüsteem hindama haridussüsteemi  tegevuse 
kogutulemuse vastavust tööturu vajadustele.  Riigi poolt täitmist vajavate 
funktsioonide täpsustamiseks ning otstarbeka jaotuse ja täitmise korraldamiseks 
tuleks Eesti riigi juhtimisel hakata rakendama kvaliteedijuhtimise põhimõtteid. 
See kõik ei muuda haridussüsteemi eesmärki panna alus inimeste ja ühiskonna 
harmoonilisele vaimsele arengule. 

Käesoleva töö autori ja teiste senised publikatsioonid ja pöördumised 
riigiorganite ning mitmete organisatsioonide ja ühiskonnategelaste poole ei 
ole suutnud liikumist kirjeldatud katastroofilisest olukorrast väljapääsu poole 
käivitada. Osa neist on esitatud käesoleva ettekande lisades. Kuna tegemist 
on Eesti jätkusuutlikkuse olulise probleemiga, siis loodan, et Eesti Rooma Klubi 
võtab selle oma huvide sfääri, teeb  kõik temast oleneva, et olukorda teadvustada 
ja muuta ning suudab protsessid mõistlike lahenduste suunas liikuma panna. 
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Lõppjäreldused

Eesti ei ole ühena vähestest Euroopa Liidu riikidest ratifitseerinud tähtsaid ILO 
konventsioone, mis käsitlevad inimressursside arendamist, tööelu eelset ja aegset 
haridust, kutseid ja kvalifikatsioone ning tööturu uurimist ja reguleerimist vastava 
ettevalmistuse  andmise teel. Ta ei ole oma seadusi nendega kooskõlla viinud 
ega täida nende konventsioonide nõudeid, mis on pea kõikide teiste Euroopa 
Liidu maade töösuhete korraldamise vundament. Nende dokumentidega otseses 
vastuolus likvideeriti 1990. aastate keskel kord, mille kohaselt tööelu eelset 
haridust andvad kutse- ja kõrgkoolid pidid koolitama oma õpilasi ja üliõpilasi 
tunnustatud kutse ja kvalifikatsiooni saamiseni.  

Sellele järgnenud olukord on kujunenud katastroofiliseks.  Tunnustatud kutse ja 
kvalifikatsioonita on tööturul hinnanguliselt enam kui kuni sada kaheksakümmend  
tuhat kõrg- ja kutseharidusega inimest. Kutsete ja kvalifikatsioonide tasemeni 
õpetamist ei ole Eesti tööelu eelse hariduse süsteemis seni valdavalt korraldatud 
ning kõrghariduse osas toimub see vaid rahvusvaheliselt reguleeritud erialadel. 
Tööturu nõudluse ja tööjõu pakkumise uurimist ja prognoosimist kutsete ja 
kvalifikatsioonide kaupa ei toimu. Selline  olukord on võimendanud ülirasket 
olukorda, mis tekkis meie tööturul majanduskriisi ajal ning raskendab sellest 
väljumist. 

Olukorra jätkumine on pikaajalises perspektiivis Eestile hukutav. 

Liikumise alguseks tekkinud olukorrast väljapääsu poole saab olla vaid tööelu 
eelset ja aegset haridust,  kutseid, kvalifikatsioone ja tööturgu käsitlevate ILO 
konventsioonide ratifitseerimine ning tööelu eelse ja aegse koolitussüsteemi 
korraldamine peale muu ka vastavuses nende konventsioonidega. Ainult 
see tagab nende vastavuse Eesti jätkusuutliku arengu nõuetele. Ei aita ainult 
Kutseseaduse või Haridusstrateegia järjekordne ümbertegemine. Esmajoones on 
vaja ratifitseerida lisaks Tööhõivepoliitika Konventsioonile  C122  (1964)  
järgmised konventsioonid: 

Tööhõive Teenistuse Korraldamise Konventsioon C88 (1948) •	
Inimressursside Arengu Konventsioon C142 (1975)•	
Tööelu Korraldamise Konventsioon C150 (1978). •	
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Nende konventsioonide ratifitseerimine loob seadustatud alused ja võimalused 
rakendada  järgmised soovitused: 

Tööhõive teenistuse korraldamise soovitus R83 (1948) •	
Inimressursside arengu soovitus R150 (1975) •	
Inimressursside arendamise soovitus R195 (2004). •	

Nimetatud soovituste rakendamine on hädavajalik euroopalike töösuhete 
sisseseadmiseks ja tööturul tõeliselt tunnustatavaks inimressursside arendamiseks 
Eestis. 

Konventsioonidega vastavusse on vaja viia ka muud seadused ja õigusaktid. 
Tööelu eelne ja aegne haridus on vaja eesmärgistada mitte ainult kultuuri ja 
teaduse, vaid ka tööturu seisukohast ning need eesmärgid tuleb saavutada. 
Selleks on vaja kiiresti tervikuna omaks võtta ja rakendada kuni kõrgeima 
haridustasandini ulatuv ja muude Euroopa maadega sobiv tunnustatud kutsete 
ja kvalifikatsioonide süsteem. Samuti on vaja korraldada nende saamiseni ulatuv 
õpetamine kogu meie tööelu eelse ja aegse hariduse süsteemis ning asuda uurima 
ja tasakaalustama tööturgu kutsete ja kvalifikatsioonide kaupa. 
Nagu korduvalt öeldud, on olukord tööelu eelse ja aegse hariduse, 

kutseoskuste omandamise ja tunnustamise  ning tööturu uurimise, tasakaalustamise 
ja inimressursside arendamise osas Eestis katastroofiline. Selle on tekitanud 
organisatsioonid, millised on seni rahvusvaheliste kogemuste, nõuete ja 
soovituste järgimise asemel oma tegevuse aluseks võtnud vaid mõne mõjuka isiku 
eluvõõrad virtuaalsed ettekujutused tööelu korraldamisest. On raske oodata, 
et need organisatsioonid, enamuses pealegi eraõiguslikud, tulevad toime selle 
olukorra hädavajaliku kiire muutmisega. Tööeluga seotud protsesside peamiseks 
korraldajaks peab rahvusvaheliste nõuete kohaselt olema riik. Just tema esmaseks 
ülesandeks peab olema tohutu võlgnevuse likvideerimine kutsete omandamise ja  
omistamise, tööturu uurimise ja inimressursside arendamise alal. Selle protsessi 
initsiaatoriks ja eestvedajaks peaks ennekõike saama ja olema Sotsiaalministeerium 
kui Eesti töö ja tööturu haldaja. Haridus- ja Teadusministeeriumil on selles 
protsessis tööelu eelse ja aegse vajaliku hariduse andja ehk talle antava tellimuse 
täitja roll. Tööturgu ta peaks haldama ja korraldama vaid pedagoogilise ja 
teadusliku tööturu osas. Selle protsessi teostumise surveorganisatsioonideks 
peaksid kujunema meie kodanikeühiskonna poole pürgivas riigis ametiühingud 
ja kutseliidud. Kuna kutseliitude liikmeteks võivad põhimõtteliselt olla vaid 
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vastavat kutset  omavad inimesed, siis võiks neist igaühe juurde moodustada 
vastaval erialal haridussüsteemi poolt kooli lõpetamisel või muudel asjaoludel 
kutseta jäetud inimesi esindava sektsiooni ning luua neid ühendav Eesti Kutseta 
Inimeste Liit.  
Esimeseks sammuks mõistlike lahenduste poole võiks olla seisukoha kujundamine, 

et Eesti jätkusuutlikkuse indikaatorite hulka võetaks harituse näitajate kõrval ka 
inimeste tunnustatud oskuste näitajad – näiteks kutsetunnistuste arv tuhande 
inimese kohta. See näitaja võib olla  eri maades väga erinev ning võib arvata, 
et Eestis on see väga madal. Seda on vaja jätkusuutliku arengu ja inimarengu 
taseme indikaatorite kujundamisel ja näitajate arvutamisel arvestada ning teha 
kõik, et seda näitajat tõsta.  

Kuna tegemist on Eesti jätkusuutlikkuse olulise probleemiga, siis loodan, et 
Eesti Rooma Klubi võtab selle oma huvide sfääris tähtsale kohale, teeb kõik 
temast oleneva, et olukorda muuta. Eeldan, et Eesti Rooma Klubi2 suudab oma 
kaalukusega protsessi mõistlike lahenduste suunas liikuma panna. 

November 2009 – aprill 2010

2  Raamatu esimesel 29 leheküljel kirjapandu aluseks on Eesti Rooma Klubi istungil 19. 
novembril 2009.a. autori peetud ettekanne. Rooma Klubi kohta saate lugeda alajaotuses                           
Lisad Lisa 20.           
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Rahvusvaheline Tööorganisatsioon  ILO (International Labor Organization) 
on ÜRO organ, mille eesmärgiks on parandada tööolusid ja tõsta elatustaset. 
ILO asutati aastal 1919 Rahvasteliidu juurde ning kuulub aastast 1946 
ÜRO organite hulka. ILO kõrgeim organ on Rahvusvaheline Töökonverents 
ehk Peakonverents, kus osalevad kõikide liikmesriikide esindused. Peakonverents 
valib haldusnõukogu, kes juhib ILO tööorganit - Rahvusvahelist Tööbürood. 
See asub Šveitsis, Genfi linnas. 2010. aasta alguses oli ILO`l 183 liiget. 

Peakonverentsidel arutatakse töösuhete aktuaalseid küsimusi ning võetakse 
vastu konventsioonid ja soovitused, mis jõustuvad liikmesmaades siis, kui need 
seal ratifitseeritakse. Selleks peavad kohalikud seadused ja muud õigusaktid 
olema viidud vastavusse ILO konventsiooni nõuetega nii,  et tagaksid nõuete 
täitmise. Ebaharilik ja ainulaadne on liikmesmaade kolmepoolne esindatus 
Peakonverentsidel – igalt maalt neli esindajat,  kaks valitsuse, üks tööandjate ja 
üks töötajate poolt. Kolmepoolsus on tähtsaim ILO tegevuse põhimõte. 

ILO´sse kuuluvad väga erineva arengutasemega ja töösuhetega riigid. Selleks, 
et ILO konventsioone saaksid ratifitseerida võimalikult paljud riigid, on need 
küllaltki üldised. Konventsioonide nõudeid arendavad edasi samanimelised 
ILO soovitused. Oma enam kui 90-aastat kestnud tegevuse jooksul on ILO 
Peakonverentsid seisuga 2010.a. märts vastu võtnud 188 konventsiooni ja 
199 soovitust. Nende dokumentide tulemusena on töösuhted kogu maailmas 
oluliselt arenenud. Seetõttu on mõned konventsioonid asendatud uutega, 
mõned vanad kehtivad osaliselt. Samuti on mitmetel teemadel vastu võetud 
täiendavaid soovitusi. 
Nagu on märgitud ILO põhikirjas, olid organisatsiooni loomise põhjuseks 

asjaolud, et 
üldine•	  ja kestev rahu on võimalik vaid siis, kui see põhineb sotsiaalsel 
õiglusel,  
olemasolevad•	  töötamise tingimused toovad kaasa ülekohut, viletsust ja 
puudusi paljudele inimestele ning  tekitavad nii suurt rahulolematust, et 
rahu ja kooskõla maailmas on ohustatud,
mistahes•	  rahva ebaõnnestumine inimlike töötamise tingimuste loomisel 
takistab teisi rahvaid parandamast töötamise tingimusi omal maal.  
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Organisatsiooni algseteks eesmärkideks oli reguleerida töötundide arvu, piirates 
nende maksimumi päevas ja nädalas, soodustada inimeste töötamist ja ära 
hoidma töötust, tagada  inimeste küllaldane elutase, kaitsta töötajaid haiguste, 
kahjustuste, vigastuste eest  ning kahju saamise eest töö kaotamisel, kaitsta lapsi, 
noori ja naisi, tagada ülalpidamine vanas eas ja tervisekahjustuste korral, kaitsta 
töötajate huve välismaal, tunnustada samaväärse töö eest samaväärse tasustamise  
põhimõtet, tagada ühinemisvabadus ning korraldada kutse- ja tehnikaharidust.  

Üheksakümne aastase tegevuse jooksul on ILO tegevussuunad arenenud ja 
suundunud ebasoodsate töösuhete ilmingute keelustamiselt nende ilmingute 
põhjuste likvideerimisele. 

Aastal 1944 võeti ILO 26. Peakonverentsil Philadelphias vastu Deklaratsioon 
ILO eesmärkide ja liikmesriikide tööpoliitika kujundamise kohta. Selles tõdeti 
lisaks varasemale, et rahvuslik ja rahvusvaheline tööpoliitika ning muud meetmed  
võivad minna ainult nii kaugele, et neid soositakse ega hakata nende rakendamist 
takistama. Selleks peab ILO arvestama kohalikke majanduslikke ja rahalisi 
tingimusi.  

Aastal 1998 võeti ILO 86. Peakonverentsil Genfis vastu uuendatud 
Deklaratsioon.  Selles täpsustati veelkord ILO ja tema programmide eesmärke. 
Nendeks on täielik tööhõive ja elutaseme tõstmine,  töötajate rakendamine 
töödel, mis pakuvad rahuldust, rakendavad oskusi ja teadmisi ning annavad 
suurimat tulemust heaoluks. Toetused töötuse puhul peavad tagama 
hõlpsa ümberõppe või siirdumise uude elukohta. Garanteeritud palgatase 
ei tohi olla alla elatusmiinimumi. Peab olema õigus pidada läbirääkimisi 
töötingimuste parandamise, töö efektiivsuse, töötajate ja tööandjate koostöö 
ning sotsiaalsete ja majanduslike meetmete ettevalmistamise asjus. Sotsiaalne 
kaitse peab levima baasteenustele, sealhulgas meditsiinilisele teenindamisele. 
Tagatud peab olema hoolitsus töötajate elu ja tervise eest töötamise ajal, 
laste ja emade eest, sobiva toidu, majutuse, puhkuse ja kultuuri eest ning 
võrdsed hariduslikud ja kutsealased võimalused. 

ILO on kindel, et Deklaratsiooni põhimõtted on täielikult rakendatavad 
kõigile tsiviliseeritud rahvastele kogu maailmas ning see, kuidas seda 
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saavutatakse, sõltub sotsiaalse ja majandusliku arengu tasemest, mille iga 
rahvas on saavutanud. 

ILO Õppekeskus (kõrgem kutseõppe instituut) on asutatud 1964. aastal 
ILO ja Itaalia valitsuse kokkuleppel ja asub Torinos. Keskuses toimub õpe 
inimressurssi arendamise ja institutsionaalse võimekuse alal. Siin on talletatud 
kõigi maade kogemused, on võimalik leida koostööpartnereid ja sidemeid ÜRO 
teiste organitega. Instituudis on ka kaugõpe. 

Eesti on ILO liige alates 1921. aastast ja taastas oma liikmelisuse 1992. 
aastal. Eesti liikmelisus ILO´s on realiseeritud Sotsiaalministeeriumi kaudu. 
Sotsiaalministeeriumi sidemete kohta ILO-ga vt. Eesti Sotsiaalministeeriumi 
koduleheküljelt www.sm.ee

Erinevates maades täidetakse ILO konventsioone ja soovitusi erinevalt. Andmed 
ILO konventsioonide ratifitseerimise kohta riikide kaupa on ILO koduleheküljel. 
Arenenud maades on ratifitseeritud kõik olulised konventsioonid. Nende 
täitmine on seal rahvusliku tööpoliitika aluseks ning edasiminek toimub sellelt 
tasemelt. Sellised on Euroopa Liidu vanad maad ning sinnapoole pürgib kogu 
Euroopa Liit. Teistes toimub kutseõpet, tööelu ja inimressursside arendamist 
käsitlevate ILO konventsioonide ratifitseerimine ja soovituste täitmine minimaalsel 
tasemel. Paraku kuulub Eesti viimaste hulka. Nii ei ole Eesti ratifitseerinud 
ühtki kutseid ja kutseõpet käsitlevat konventsiooni, nende hulgas ka 
Inimressursside Arendamise Konventsiooni C142. Kuna Eesti seadused ei 
ole viidud selle konventsiooniga vastavusse, siis ei ole meil võimalik täita ka selle 
konventsiooni juurde kuuluvaid soovitusi, millest esimene pärineb aastast 1975 
ja teine aastast 2004.  Töötuse ja tööturu osas on Eesti ratifitseerinud vaid 
töötuse Konventsiooni C2  1922. aastal ja kõige üldisema, täieliku tööhõive 
poole pürgimist deklareeriva Konventsiooni C122 aastal 2003. Selleks, et 
saavutada edu hariduse edendamise, tööturu uurimise ja töötuse vähendamise 
osas, on ennekõike vaja ratifitseerida sellekohased konventsioonid, nende hulgas 
tähtsaim – Inimressursside Arendamise Konventsioon C142 ja  asuda täitma 
selle juurde kuuluvaid soovitusi. Selle konventsiooni ratifitseeris 2009. aastal 
Burkina Faso. 
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TÄIENDAVALT

ILO tegevus põhineb ausa (decent )töö põhimõttel. Aus töö sillutab töö teed 
sotsiaalseks ja majanduslikuks eduks, tugevdab isiksust, perekonda ja ühiskonda. 
See on produktiivne töö vabaduse, võrdsuse, ohutuse ja väärikuse tingimustes. 
Loob parimad tingimused isiklikuks arenguks ja sotsiaalseks integratsiooniks, peab 
olema rahvusliku ning kohaliku majanduse ja sotsiaalse arengu eesmärk. Keskmeks 
peab olema püüe vähendada vaesust, arendada võrdsust ja jätkusuutlikku 
arengut. 

Ausa töö juurde kuuluvad väärikas palk, sotsiaalne kaitstus, standardid ja 
põhimõtted ning nendest kinnipidamine, õigus tööle ja sotsiaalne dialoog. 
Inimesed üle maailma on sel alal silmitsi puuduste ja lünkadega, tööpuuduse ja 
alakoormatuse, kehva kvaliteedi, ebatootliku ja ohtliku töö, õiguste eiramise, 
ebakindla sissetuleku, soolise diskrimineerimise, rändtöö ja ekspluateerimisega, 
esindatuse ja hääleõiguse puudumisega. Puudulik on kaitse haiguste, puuete ja 
vanaduse puhul. 

ILO programmid abistavad neile probleemidele lahenduste leidmisel. 
Liikumine ausa töö poole toimub kogu maailmas. ILO viib läbi sellealaseid 
ekspertiise, annab soovitusi tegevuste rakendamiseks valitsustele ning tööandjate 
ja töötajate organisatsioonidele. Saavutamaks sotsiaal- ja majanduspoliitika alast 
konstruktiivset konsensust. 
ILO tegevuse aluseks on kolmepoolsus – läbirääkimised Valitsuse, 

tööandjate ja töötajate esindajate vahel.

ILO töötab kogu maailmas ja hõlmab erineva arengutasemega maid, peamiseks 
töövahendiks on konventsioonid, mis peavad olema kõikjal rakendatavad. 

Vaesus on maailmas väga levinud ja ohtlik. Peamine tee vaesusest pääsemiseks 
on töö. 

ILO loodi maailma jaoks raskel ajal – pärast Esimest Maailmasõda - ning on 
edukalt üle elanud Teise Maailmasõja ja külma sõja aastad.  Oma põhikirjaliste 
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ülesannete täitmise poolest  on ILO läbi aegade edukaim ÜRO organ. Pärast 
külma sõja lõppu on ILO oma missiooni, programmid ja töömeetodid ümber 
hinnanud.  

Tähelepanu keskmes on järgmised programmid:
ILO Deklaratsiooni leviku soodustamine;•	
laste töö välistamine;•	
kriisidele vastu seismine ja kriiside eelse olukorra taastamine;•	
inimeste oskused, teadmised ja töölerakendatavus;•	
hõivatuse suurendamine väikeettevõtlusele suunamise teel; •	
tööohutus, töötervishoid ja keskkond;•	
sotsiaal-majanduslik ohutus; •	
sotsiaalne dialoog, tööõigus ja töökorraldus.•	
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ILO KONVENTSIOONID JA SOOVITUSED
TÖÖHÕIVE,  KUTSETE JA INIMRESSURSSIDE 

ARENDAMISE KOHTA

C2 Töötuse Konventsioon, 1919 
R1 (Väljavõte) Töötuse soovitus, 1919
R15 (Väljavõte) Kutsehariduse soovitus  (põllumajanduses), 1921
C53 Laevaohvitseride Kompetentsuse Tunnistuste Konventsioon, 1936 
C63 Palga ja Töötundide Statistika Konventsioon, 1938
R57 Kutseõppe soovitused, 1939 
R71 Tööhõive soovitus (Üleminek sõjalt rahule) 1944 
R72 (Väljavõtted)Tööhõive teenistuse soovitus 1944 
C88 Tööhõive Teenistuse Korraldamise Konventsioon, 1948
R83 Tööhõive teenistuse korraldamise soovitus 1948 
C122 Tööhõivepoliitika Konventsioon, 1964. 
C142 Inimressursside Arengu Konventsioon 1975 
R150 Inimressursside arendamise soovitus 1975
C150 Tööelu Korraldamise Konventsioon, 1978 
R195 Inimressursside arendamise soovitus, 2004
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ILO KONVENTSIOONID JA SOOVITUSED
TÖÖHÕIVE JA KUTSETE KOHTA
Refereerinud ILO kodulehekülje www.ilo.ee alusel Heino Levald

C2   Töötuse Konventsioon  1919
Selle konventsiooni ratifitseeris Eesti 1922.  aastal.

Vastu võetud ILO Peakonverentsil Washingtonis.
Iga konventsiooni ratifitseerinud liige peab vähemalt iga kolme kuu järel andma 

informatsiooni töötuse kohta, kaasa arvatud meetmete kohta, mis on võetud 
ette töötuse vähendamiseks. Looma vabad avalikud tööhõive teenistused, 
mis töötavad keskvõimu juhtimisel. Nende nõustamiseks tuleb luua komiteed, 
millistes peavad olema tööandjate ja töötajate esindajad. Igal aastal tuleb anda 
ILO Büroole aruanne selle kohta, kuidas konventsioon töötab. 

R1 (Väljavõte) Töötuse soovitus 1919

ILO Peakonverents soovitab, et Tööteenistused töötaksid kasumivabalt ning 
ainult Valitsuse loal, et välismaale töölevärbamise bürood töötaksid ainult 
riikidevaheliste kokkulepete alusel, milliste koostamisel on konsulteeritud vastava 
ala tööandjate ja töötajatega ning soovitab luua igal maal efektiivne riiklik töötuse 
vastu kindlustuse süsteem. 

ILO Peakonverentsi 90. istung 03. 06. 2002  otsustas, et ILO Büroo peab 
teavitama kõiki ILO liikmeid, samuti ÜRO peasekretäri sellest väljavõttest. 

R15 (Väljavõte) Kutsehariduse soovitus  (põllumajanduses) 1921

ILO Peakonverents soovitab igal maal arendada põllumajanduslikku 
kutseharidust, teha see võimalikuks kõigile põllumajanduse alal töötajatele ning 
saata ILO Büroole teavet sellealase töö ja tulemuste kohta. 

ILO Peakonverentsi 90. istung 03. 06. 2002  otsustas, et ILO Büroo peab 
teavitama kõiki ILO liikmeid, samuti ÜRO peasekretäri sellest väljavõttest. 
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C53 Laevaohvitseride Kompetentsuse Tunnistuste Konventsioon 1936

Tsiviillaevade (suuremate kui 200 registertonni) ohvitserideks (kaptenid, 
tüürimehed, mehaanikud) ei tohi olla inimesed, kel puudub laevaohvitseri 
kompetentsuse tunnistus. Ükski isik ei tohi saada laevaohvitseri kompetentsuse 
tunnistust ilma, et ta oleks saavutanud vastava ea, tal oleksid ettenähtud 
praktilised oskused ning ta oleks teinud kompetentse organisatsiooni järelevalve 
all eksami, mis kinnitab vajaliku kvalifikatsiooni olemasolu. 

C63   Palga ja Töötundide Statistika Konventsioon  1938

Iga ILO liige, kes on ratifitseerinud selle konventsiooni, peab sisse seadma 
nõuetekohase palkade ja töötundide statistika kvartalite kaupa, avaldama seda 
iga kuue või kaheteistkümne kuu järel ja informeerima sellest ILO-d. 

R57   Kutseõppe soovitused 1939 

Riikide majanduse struktuuri kiire muutumise tõttu suureneb kiiresti kutseõppe 
tähtsus. Soovitused sätestavad põhimõtted ja meetodid, mida liikmesriigid 
peaksid rakendama. Nii riiklikku kui erainstitutsioonide tööd kutseõppe alal 
on vaja koordineerida ja arendada ühtse programmi alusel. Programm peab 
põhinema eriala, kultuuri ja moraali nõuetel, töötajate huvidel, tööandjate 
nõuetel, ühiskonna majanduslikel ja sotsiaalsetel huvidel. Arvestama üldhariduse 
taset, tehnika ja töö korraldamise muutusi, tööturu arengut ja rahvuslikku 
majanduspoliitikat. 
Koolide võrk peab vastama antud maa nõuetele. Õpe peab toimuma mitmel 

nõuete tasemel - lihttöö, kesktase ja juhtiv koosseis. Õppetöö peab andma 
nii teoreetilise kui praktilise ettevalmistuse tööks oma  erialal. Kutseeksamiteks 
vajalikud oskused peavad olema kindlalt määratud ning nende tulemusel 
tuleb välja anda tunnistused, milliseid tunnustatakse kogu maal. 
On soovitav, et tööandjate ja töötajate esindajad abistaksid ja kontrolliksid 

eksamineerimistegevust.  
Tuleb arendada rahvusvahelist õpilaste vahetamist. Õpetajatena tuleb  rakendada 

kõrghariduse kraadiga või spetsiaalse diplomiga inimesi, kel on praktilise töö ja 
õppetöö kogemusi. Neile tuleb korraldada regulaarset täiendusõpet.
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  R71   Tööhõive soovitus (Üleminek sõjalt rahule) 1944 

Selleks, et soodustada täielikku tööhõivet, rahuldada rahva elulisi vajadusi ja 
tõsta elustandardit ning abistada tööandjaid leidmaks sobivaid töötajaid ja 
töötajaid leidmaks kõige enam sobivat tööd ning et olemasolevad oskused 
jaotuks tegevusalade ja piirkondade vahel otstarbekalt, soovitab ILO sõja 
lõppemise, majanduse ümberkorraldamise ja sõjavägede demobiliseerimise ajal 
valitsustel tegutseda järgmiste põhimõtete alusel:

koguda andmeid olemasolevate ja tulevaste tööotsijate ja nende •	
rakendamise võimaluste kohta
sõjaväge demobiliseerida ja sõjavange vabastada arvestades inimeste •	
rakendamise võimalusi
koostada koostöös tööandjate ja töötajate organisatsioonidega •	
rahvusprogrammid tööstuse taaskonverteerimiseks vastavalt rahu aja 
tingimustele
julgustada tööotsijaid aktiivselt tegutsema•	
korraldada kutsenõustamist ja abistada töö leidmisel •	
korraldada kutse- ja ümberõppe kursusi sobivatel aladel •	
luua soodsad tingimused töötajate tegevusalaseks ja territoriaalseks •	
liikumiseks,
anda sobivaid kutseoskusi noortele, naistele ja puuetega inimestele•	
vähendada töö ebaregulaarsust•	

Lisatud on põhjalikud soovitused nende põhimõtete realiseerimiseks

R72  (Väljavõtted)  Tööhõive teenistuse soovitus 1944 

Koostatud täienduseks Tööpuuduse Konventsioonile (1919) ja Sõjaajast 
rahuajale ülemineku soovitustele (1944). 

Tööhõive teenistus peab töötama koos muude avalike ja eraorganisatsioonidega 
selleks, et võimalikult parimini korraldada hõivatust tööstuses, põllumajanduses 
ja muudel aladel kui tootlike jõudude kasutamise rahvusliku programmi 
integreeritud osa. Selleks peavad need teenistused koguma ja teatavaks 
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tegema andmed tööjõu pakkumise ja rakendamise võimaluste, tööoskuste ja 
neile esitatavate nõuete, töö ja töötuse arengutrendide kohta, samuti muud 
informatsiooni täieliku tööhõive kindlustamiseks. Abistama töötajaid sobivate 
töökohtade ja tööandjaid sobivate töötajate leidmisel, vajalike väljaõppe  ja 
ümberõppe kursuste korraldamisel. Arendama töötajate ümberõppe meetodeid, 
abistama töötajate ümberpaigutamist, arendama koostööd töötuskindlustusega 
ning muude tööhõivega ning avalike tööde korraldamisega tegelevate avalike 
ja eraorganisatsioonidega. Samuti peab Tööhõive teenistus arendama tihedat 
koostööd  tööandjate ja töötajate organisatsioonidega ning looma mehhanismi 
nende kaasamiseks tööhõive poliitika väljatöötamisel. 

C88   Tööhõive Teenistuse Korraldamise Konventsioon 1948

Iga ILO liige, kes on selle konventsiooni ratifitseerinud, peab looma avaliku 
tööhõive teenistuse. Tööhõive teenistuse ülesanne on tagada parim võimalik 
tööturu teenindamise korraldus kui sellise rahvusprogrammi osa, mille eesmärk on 
tagada täielik tööhõive ning tööjõu arendamine ja kasutamine. 

Tööhõive teenistus peab olema rahvusliku tööhõive teenistuse koosseisus ning 
töötama riigivõimu juhtimisel. Tööhõive teenistuse  tegevuse poliitika tuleb 
välja arendada konsulteerides tööandjate ja töötajate organisatsioonidega ning 
selle teostamist korraldab töötajate ja tööandjate esindajate järelevalvekomitee. 
Tööhõive teenistus peab abistama töötajaid sobiva töö leidmisel ja tööandjaid 
sobivate töötajate leidmisel. Tööhõive teenistus peab hõlbustama töötajate 
kutse muutmist ja territoriaalset liikumist nii omal maal kui ühelt maalt teise 
vastavalt nõudlusele tööjõu järele. 

Tööhõive teenistus peab koos riigiorganite ning tööandjate liitude ja 
ametiühingutega koguma ja uurima informatsiooni tööturu ning selle tõenäolise 
muutumise kohta nii kogu maal kui ka üksikute tööstusharude, elukutsete ja 
piirkondade kaupa ning andma need andmed riigiorganitele, tööandjate ja 
töötajate organisatsioonidele ning avalikkusele.
 
Tööhõive teenistus peab osalema töötute olukorra kergendamisel. Peavad olema 
ette nähtud spetsiaalsed meetmed noorte tööhõive teenindamiseks. Tööhõive 
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teenistuse töötajad on riigi ametnikud, appi võib võtta vabatahtlikke ning 
tihedalt koos töötada mittetulunduslike eraõiguslike tööbüroodega. 

Eesti ei ole konventsiooni ratifitseerinud. Gruusia ratifitseeris selle aastal 
2002. 

R83   Tööhõive teenistuse korraldamise soovitus  1948 

Lisaks Tööhõive teenistuse korraldamise soovitusele aastast 1944  ja Tööjõu  
Teenistuse Korraldamise Konventsioonile aastast 1948 otsustas Peakonverents 
vastu võtta järgmise soovituse.

Tööhõive teenistuse töö korraldamiseks peavad olema rahvuslikud juhendid ja 
standardid, vajalik finatseerimine valitsuse poolt, aruandlus, rahvuslik järelevalve 
ja kõikide organisatsioonide perioodilised konverentsid. Peab olema korraldatud 
koostöö töötajate ja tööandjate organisatsioonidega. Teenistuse töö on vaja 
korraldada  erialade kaupa sõltuvalt nende tähtsusest, eraldi noortele, naistele, 
puuetega inimestele, töölistele, spetsialistidele, juhtidele. Peab olema tagatud 
informatsioon nii tööpakkumiste kui tööjõu nõudluse kohta tööturul, seda 
nii käesoleval ajal kui tulevikuks erialade, kvalifikatsioonide, töötajate soo ja 
töökohtade asukoha kaupa. 
Tööhõive teenistuses peavad jätkuvalt toimuma uuringud saamaks vastuseid 
küsimustele nagu töötuse põhjused töötajate gruppide (erialade ja 
kvalifikatsioonide) kaupa; tegurite kohta, mis mõjutavad töötuse taset ja 
iseloomu; töötuse regulaarsust, kutsenõustamist, hõivatust ja muid tööturu 
näitajaid. Seda informatsiooni peavad koguma ja töötlema kvalifitseeritud 
töötajad, vajadusel küsitledes riigiasutusi ja eraettevõtjaid ning tööandjate ja 
töötajate organisatsioone, koostöös tööinspektsiooni ja kindlustusteenistustega. 
Tulemuseks peavad olema tööhõive teenistuse poolsed perioodilised aruanded 
tööturul orienteerumiseks, eriküsimuste uuringud ja projektid. 
Tööturu parimaks korraldamiseks ning täieliku tööhõive tagamiseks peab olema 
koostatud rahvuslik programm ja tööjõubilanss täieliku tööhõive tagamiseks 
ning tööjõuressursi arendamiseks. Selles peab olema detailsed andmed tööjõu 
eeldatava vajaduse ja pakkumise kohta. 
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Tööhõive teenistus peab olema neutraalne, ei tohi vahendada töökohti, kus palk 
või töötingimused on standardist madalamad või mis on diskrimineeritud.  
Tööhõive teenistus peab soodustama ja toetama töötajate liikumist vastavalt 
vajadusele geograafiliselt ning uute erialade ja kvalifikatsioonide saamist, toetades 
selleks vajalike kursuste korraldamist. Sealjuures peab Tööhõive teenistus oma 
poliitika kujundamisel arvesse võtma tulevaste töökohtade paigutust, avalikke 
töid ja investeeringuid, tehnilist progressi, migratsiooni, elamispinda, sotsiaalseid 
tingimusi – tervishoidu, koole jm. Oma tegevuse efektiivsuse tagamiseks peab 
Tööhõive teenistus soodustama inimeste vabatahtlikku osalemist nende töös, 
kasutama kommunikatsioonivahendite abi tööandjate ja töötajate ning nende 
organisatsioonide informeerimiseks enda tegevusest ning oma teenuste kõigile 
pakkumiseks. 
Töötajad peavad end registreerima Tööhõive teenistuse teenuste kasutamiseks. 
Erilisi pingutusi on vaja teha noorte julgustamiseks ja tööandjate koostöö 
saavutamiseks tööhõive teenistustega. On vaja pidevalt tõsta tööhõive 
teenistuste tegevuse  efektiivsust koostöö kaudu eraagentuuridega ning arendada 
rahvusvahelist koostööd. 

C122   Tööhõivepoliitika Konventsioon  1964.

Arvestades, et ILO peamine ülesanne on võitlus tööpuudusega ja elu nõudeid 
rahuldava palga eest, et Üldine Inimõiguste Deklaratsioon sätestab igaühe 
õiguse tööle, töö vabale valikule, õiglastele ja soodsatele töötingimustele ja 
kaitsele  tööpuuduse eest ning arvestades ILO 1948. aasta konventsiooni 
ja soovitust tööhõive teenistuse korraldamise kohta, 1949. aasta soovitust 
kutsealase nõustamise kohta, 1962. aasta soovitust kutsehariduse kohta ning 
1958. aasta konventsiooni ja soovitust töö- ja tegevusalade diskrimineerimise 
kohta, otsustab ILO Peakonverents vastu võtta käesoleva konventsiooni. 
Selle kohaselt iga organisatsiooni liige, stimuleerimaks majanduslikku kasvu ja 
arengut, tõstmaks elutaset, rahuldamaks tööjõu  vajadust ja toime tulemaks 
töötuse ja puuduliku tööhõivega, deklareerib ja viib ellu peamise eesmärgina 
aktiivset poliitikat, mis on suunatud täieliku, produktiivse ja vabalt valitud 
tööhõive saavutamisele. Poliitika eesmärgiks on tagada, et oleks töö kõigile, kes 
on valmis töötama ja otsivad tööd, et see töö oleks võimalikult produktiivne, 
et oleks võimalus tööd valida, saada selleks ettevalmistus ning kasutada oma 
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võimeid igasuguse diskrimineerimiseta. Poliitika arvestab majandusliku arengu 
taset ja tööhõive seost muude majanduslike ja sotsiaalsete eesmärkidega ning 
seda viiakse ellu vastavalt kohalikele tingimustele. Iga organisatsiooni liige, 
vastavalt rahvuslikele tingimustele vaatab perioodiliselt oma poliitika üle ja 
rakendab abinõusid nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Selleks kutsutakse 
kokku asjast huvitatud osapoolte, sealhulgas tööandjate ja töötajate esindajad 
konsultatsioonideks, et arvestada nende kogemust ja arvamust ning tagada nende 
koostöö ja sellise poliitika toetus. 

See on ainus tööelu ja kutseid käsitlev konventsioon, mille on ratifitseerinud 
ka Eesti. 

C142   Inimressursside Arengu Konventsioon   1975

Iga liikmesriik peab vastu võtma ja arendama igakülgseid ja koordineeritud 
kutsesuunitluse ja kutseõppe poliitikaid ja programme, mis on tihedasti 
seotud tööhõivega, eriti tööhõive alaste avalike teenistustega. Need 
poliitikad ja programmid peavad võtma arvesse tööhõive vajadusi, võimalusi 
ja probleeme, majanduse, sotsiaalse ja kultuurilise arengu taset ja inimressursside 
arengu ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste eesmärkide vahel valitsevaid 
vastastikuseid seoseid.

Need poliitikad ja programmid peavad olema koostatud parandamaks inimeste 
arusaamist töö- ja sotsiaalsest keskkonnast, mõjutamaks neid individuaalselt 
või kollektiivselt, julgustama ja võimaldama kõigil inimestel võrdselt ja mistahes 
diskrimineerimiseta   arendada ja kasutada oma võimeid töötamiseks oma 
parimates huvides ja vastavuses nende oma taotlustele, võttes arvesse ühiskonna 
vajadusi. Pidades silmas ülaltoodut peab iga Liige kehtestama ja arendama 
välja paindlikud ja üksteist täiendavad põhihariduse, tehnilise hariduse 
ja kutsehariduse süsteemid ning süsteemid  hariduse ja kutsealase õppe 
korraldamiseks formaalse haridussüsteemi koosseisus või sellest väljaspool. 

Iga liikmesriik peab järk-järgult laiendama oma kutsesuunitluse süsteemi, kaasa 
arvatud pidevalt toimivat tööhõive alase teabe süsteemi, eesmärgiga kindlustada 
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igakülgne ja kõikehaarav teave ja kõige laialdasemad võimalikud korralduslikud 
meetmed kõigile lastele, noortele ja täiskasvanutele, kaasa arvatud kohased 
programmid puuetega inimestele.
Sellise teavitamise ja korraldamisega peab kaasnema teave kollektiivsete 
kokkulepete ning kõikide tööseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste 
peamistest aspektidest. See teavitamine peab toimuma vastavalt rahvuslikele 
seadustele ja praktikale, arvestades töötajate ja tööandjate organisatsioonide 
esindusalaseid funktsioone ja ülesandeid.

Kutsealase juhtimise ning kutseõppe poliitika ja programmid peavad olema 
sõnastatud ja rakendatud tööandjate ja töötajate organisatsioonide ning 
muude huvitatud osapoolte koostöös vastavalt rahvuslikele seadustele. 

R150   Inimressursside arendamise soovitus  1975
(Inimressursside kutsesuunitluse ja kutsekoolituse alane soovitus)

Soovitus on kasutamiseks noorte ja täiskasvanute kutsesuunitluseks ja 
ettevalmistamiseks kõikidel erialadel ja kvalifikatsiooni tasemetel. Liikmesriigid 
peavad vastu võtma kutsesuunitluse ja kutsehariduse poliitika, mis peab olema 
tihedalt seotud tööhõivega, sealhulgas avaliku tööhõive teenistusega ning 
vastama rahvuslikele tingimustele ja täiustama seda. See poliitika peab arvestama 
ka töötajate ettevalmistamist ettevõtetes. Poliitika eesmärgiks peab olema 
inimeste suunamine aladele, mis vastavad nende isikuomadustele ja püüetele 
ning väldivad inimeste jäämist töötuks või sissetulekuta nõudmise puudumise 
tõttu sellise eriala ja kvalifikatsiooniga töötajate järele. Selleks peavad liikmed 
looma paindliku üld- ja kutseharidussüsteemi ning kutsesuunitluse süsteemi, mis 
täiendavad üksteist. Kõikidel peab olema vaba juurdepääs sellele süsteemile. 
Süsteem peab kergendama inimeste üleminekut ühelt erialalt ja kvalifikatsiooni 
tasemelt teisele ning võimaldama teha vajalikku uurimistööd süsteemi täiustamise 
eesmärgil. Kutsesuunitluse ja kutseõppe poliitika ja programmid peavad sobima 
üldiste sotsiaalse ja majandusliku arengu programmidega ning võimaldama 
parimini lahendada tehnilisi, teaduslikke, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuuri 
küsimusi ning arendada infrastruktuuri. 
Liikmesriigid peavad arendama oma kutsesuunitluse ja informeerimise süsteeme 



47

Heino Levald

tööhõive kohta selliseks, et igakülgne ja kõige laiem teave otstarbeka 
kutsesuunitluse kohta oleks kättesaadav lastele, noortele ja täiskasvanutele, 
kaasa arvatud puuetega inimesed. See teave ja  suunitlus peavad hõlmama 
kutsevalikut, kutsekoolitust ja sellega seotud hariduslikke valikuid, tööga 
kindlustatuse ja karjääri perspektiive, töötingimusi ja muid töötamise aspekte 
igal erialal ja vastutuse tasemel, sealhulgas vajalikku kompetentsuse taset ja 
palgataset. Seda peab täiendama teave kehtiva tööseadustiku ja kollektiivsete 
lepingute  kohta. Süsteemi eesmärgiks peab olema aluse andmine noortele 
haridustee ja kutse valimiseks vastavalt igaühe kalduvustele, võimetele ja 
huvidele ning tööhõive võimalustele. Töötavatele inimestele peab süsteem 
andma aluse nende edasiõppimisele või täiendava elukutse omandamiseks, 
kui see võib nende tööelu jooksul vajalikuks osutuda, samuti nendele, kes on 
jäänud oma erialal tööta. Süsteem peab andma teavet ka kutsesuunitluse valikute 
realiseerimise võimaluste kohta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste ja noorte 
õige arusaamise kujundamisele töö väärtusest ja tähendusest, samuti tööelust, 
tööhõivest ja karjääri võimalustest mitmetel erialadel, sealhulgas ka vabakutselise 
või ettevõtjana.  Oma eesmärkide saavutamiseks peavad liikmesriigid kasutama 
kõiki võimalikke informatsioonivahendeid. 
Liikmesriigid peavad välja arendama oma maal kutseteks ettevalmistamise 
süsteemid, mis vastaksid noorte ja täiskasvanute vajadustele kutsete saamisel.  
Süsteemid peavad käsitlema ettevalmistust kogu eluea jooksul kõikidel 
majanduse aladel igal kvalifikatsiooni ja vastutuse tasandil. Sealhulgas tuleb erilist 
tähelepanu pöörata tööelus edasise edu saavutamise võimalustele, uute erialade 
omandamisele vastavalt tööhõive perspektiividele. Erialase õppega peab 
kaasnema üldkoolitus ja juhendatud praktika. Kasutada tuleb kõiki õppetöö 
liike, sealhulgas õhtune, kaugõpe ja iseõppimine, samuti kõiki võimalikke 
informatsiooni levitamise vahendeid ning nii riiklikku kui erafinantseerimist. 

Koolitus võib toimuda ka ettevõtetes. Kompetentsed võimuorganid peavad välja 
töötama perspektiivse tööhõivega seotud rahvuslikud ja regionaalsed kutseõppe 
kavad. Sellised kavad tuleb koostada ka ettevõtetes. Peab olema selgelt 
määratud vastutus selliste kavade koostamise ja teostamise eest. Kutseõpe, 
mis annab tunnustatud kutse ja kvalifikatsiooni, peab olema maksimaalselt 
reguleeritud üldiste, kompetentsete organite poolt sätestatud normidega pärast 
konsulteerimist tööandjate ja töötajate vastavate organisatsioonidega. 
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Normid peavad täpsustama, milline peab olema oskuste ja teadmiste algtase 
ja milline tuleb saavutada, kui suur peab selleks olema  teoreetilise ja 
praktilise õppe maht, kuidas toimub eksamineerimine ja milline peab olema 
ettevalmistuse edukat läbimist tõendav dokument. Samade kutsete saamiseks 
vajalikud normid peavad olema koordineeritud nii, et neid tunnustataks ka 
töökoha muutmise puhul. 

Eraldi programmid peavad olema koostatud juba oma kutse kohaselt töötavate 
(vajaliku kvalifikatsioonita) inimeste jaoks, kutseõpetajate jaoks,  töötavatele 
füüsilistele isikutele ja väikeettevõtete organisatsioonide juhtidele. Programme 
on vaja perioodiliselt üle vaadata. 
Eraldi programmid peavad olema ka juhtivatele töötajatele ja inimestele, kes 
ei tööta palgatööl (vabakutselised, väikeettevõtjad) selleks, et neid oma 
tööks ette valmistada ja nende täiendusõppeks. Programmides peavad olema 
peale erialaste teadmiste ja oskuste esindatud ka otsuste langetamiseks vajalik 
majanduslik ja sotsiaalne aspekt ning teiste inimeste väärika juhtimise oskus. 
Vajadusel peavad olema ka eraldi programmid maaelu ja tähtsamate majanduse 
ja kultuuri alade jaoks, samuti tähtsamate inimgruppide jaoks (mehed, naised, 
puuetega inimesed, keeleliste või kultuuriliste erinevustega inimesed, migrandid 
jm).

Liikmesriigid peavad arendama uurimistööd kutsesuunitluse ja kutseõppe 
strateegia väljatöötamiseks ja täiustamiseks, nende sidumiseks perspektiivse 
tööhõivega regioonide ja kutsete kaupa, informatsiooni saamiseks kutsete 
tulevase vajaduse kohta ja selle informatsiooni levitamiseks, kogu süsteemi 
efektiivsuse hindamiseks ja kasutatavate meetodite täiustamiseks. 

Riigivõim ja selle organid, kes tegelevad üld-  ja kutseharidusega ning 
kutsesuunitlusega ja need, kes kannavad vastutust inimressursside kasutamise 
eest, peavad tegutsema tihedas omavahelises koostöös.  Selles peavad 
osalema tööandjate ja töötajate organisatsioonid. Nende osa ja kohustused, 
kel on tegemist inimressursside kasutamise korraldamisega, peab olema 
täpselt määratletud. Kutsesuunitluse ja kutseõppe rahvuslikke programme 
tuleb perioodiliselt üle vaadata. On vaja arendada rahvusvahelist koostööd 
kutsesuunitluse ja kutseteks ettevalmistamise alal üksteise abistamiseks tööde 
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planeerimisel ja programmide koostamisel, positiivsete  kogemuste ülevõtmiseks 
ja kutsenõuete ühtlustamiseks. 
Soovituses on antud põhjalikud juhised kõikide ülalpool refereeritud  tegevuste 
korraldamiseks. 

Soovitus muutis ära kutsesuunitluse soovituse 1949. aastast, põllumajanduse 
kutseõppe soovituse 1956. aastast ja kutseõppe soovituse 1956. aastast. 
Endiselt on kasutatavad invaliidide kvalifitseerimise soovitus 1955. aastast, 
noorteprogrammide soovitus 1970. aastast ja meremeeste õppe soovitus 
1970. aastast. 

C150   Tööelu Korraldamise Konventsioon  1978

Tööelu korraldamine tähendab käesolevas konventsioonis avaliku juhtimise 
tegevust rahvusliku tööpoliitika alal.  Mõiste avaliku juhtimise süsteem katab 
kogu avaliku juhtimise organite võrgu, millised vastutavad tööelu korraldamise 
eest või/ja tegelevad sellega. Sõltumata sellest, kas need on ministeeriumid, 
ametid või muud riigiasutused. Nende hulka kuuluvad ka poolriiklikud ja 
regionaalsed või kohalikud asutused või mistahes muud detsentraliseeritud 
riigivõimu asutused. Samuti  organisatsioonilised vormid, mis on loodud nende 
organite tegevuse koordineerimiseks või osalemiseks nende tegevuses koos 
tööandjate ja töötajatega. 

Iga ILO liige, kes on ratifitseerinud selle konventsiooni
tagab tööelu korraldamise sellise süsteemi loomise ja efektiivse •	
tegevuse oma maal, mille funktsioonid ja ülesanded on vajalikul määral 
koordineeritud 
peab läbirääkimisi tööelu korraldamise alal valitsuse ning esinduslike •	
tööandjate ja töötajate organisatsioonide vahel
hoolitseb võimalikult suure töötajate hulga vajaduste rahuldamise eest, •	
vajadusel etappide kaupa 
võib vastavalt rahvuslikele seadustele või praktikale kindlad tegevused •	
nimetatud alal anda üle või usaldada mitteriiklikele organisatsioonidele, 
sealhulgas tööandjate ja töötajate liitudele või nende esindajatele 
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Tööelu korraldavad organid kannavad vastutust rahvusliku tööpoliitika 
ettevalmistamise, läbiviimise, koordineerimise, kontrollimise ja ülevaatamise 
eest. Osalevad nendes protsessides tööhõive rahvusliku poliitika väljatöötamise 
ja rakendamise ning kolmepoolsete konsultatsioonide korraldamise ja muude 
tegevuste kaudu. 
Tööelu korraldamisel on need avaliku juhtimise instrumendiks seaduste ja reeglite 
ettevalmistamisel, mille kaudu realiseerub rahvuslik tööpoliitika. 
Tööelu korraldavate organitel, näiteks Tööministeeriumil või vastaval riiklikul 
organil peavad olema vahendid kontrollimaks, mil määral ja kuidas täidavad 
neile antud funktsioone ja ülesandeid avaliku juhtimise organid ning poolriiklikud 
ja mitteriiklikud organisatsioonid. 

Tööelu korraldavate organite personal peab koosnema inimestest, kellel on 
oma töö tegemiseks vajalik kvalifikatsioon, kel on ligipääs kutsealasele vastavale 
kutsealasele koolitusele ja kes ei sõltu kõrvalistest välistest mõjudest. Sellel 
personalil peavad olema oma ülesannete täitmiseks vajalik positsioon ning 
materiaalsed ja rahalised vahendid.   

R195   Inimressursside arendamise soovitus   2004 
(Haridus, personali ettevalmistamine  ja  elukestev õppimine)

Rahvusvaheline Tööorganisatsiooni Peakonverents, kogunenud 92. istungiks 
Genfis juunis 2004
kutsudes üles  

valitsusi investeerima ja looma tingimusi arendamaks haridust ja •	
koolitamist igal tasemel
ettevõtjaid oma töötajate koolitamise suhtes•	
inimesi, kes langetavad  otsuseid oma haridustee ja elukestva õppimise •	
suhtes 

tunnistades, 
et haridus, koolitamine ja elukestev õppimine on sellised fundamentaalsed •	
tegurid, mis on tähtsad jätkusuutliku majandusliku kasvu, tööhõive 
ja sotsiaalse arengu seisukohast ning peavad moodustama kõikide 
majanduslike, sotsiaalsete ja tööturu poliitikate ja programmide 
integraalse osa, 
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et paljud arengumaad vajavad selles osas tuge,•	
et haridus, koolitus ja elukestev õppimine soodustavad isiksuse •	
arengut,

korrates, 
 et töötajate aus töö on ILO esmane eesmärk, •	

märkides,
nõudeid ja põhimõtteid, mis on esitatud varasemates ILO •	
dokumentides, sealhulgas  
Inimressursside Arendamise Konventsioon 1975 •	
Tööhõive Poliitika Konventsioon ja soovitus 1964 •	
Tööhõive poliitika (lisatasude) soovitus 1984  •	
Tasulise Õppepuhkuse Konventsioon ja soovitus, 1974 ja muud •	

     (järgneb nimistu),

otsustas vastu võtta järgmise soovituse:

I. EESMÄRK, ULATUS JA MÄÄRANGUD

Liikmed peavad sotsiaalse dialoogi alusel sõnastama, rakendama ja üle vaatama 
inimressursside arendamise, hariduse, koolitamise ja elukestva õppimise poliitikad, 
ühildamaks need majandusliku, finants- ja sotsiaalse poliitikatega. 

Mõiste •	 elukestev õppimine hõlmab kogu elu jooksul kompetentsuse ja 
kvalifikatsiooni arendamiseks ette võetavat õppetegevust
Mõiste •	 kvalifikatsioon tähistab töötaja individuaalse võimekuse 
formaalset tunnustamist rahvusvahelisel, rahvuslikul ja sektori tasemel
Mõiste •	 tööhõivevõimelisus (employability) seostub töötaja olemas-
olevate kutsealaste kompetentsuste ja kvalifikatsioonidega ning 
võimega hariduse ja koolituse võimalusi kasutades kindlustama ausa töö 
ettevõttes tehtavatel töödel ning toime tulema tehnoloogia ja tööturu 
muutustega

Riigid peavad määratlema oma poliitika inimressursside arendamise, hariduse, 
personali ettevalmistuse ja elukestva õppimise alal, mis peaks 

tagama elukestva õppimise ja tööhõivevõimelisuse suurenemise, väärikate •	
töökohtade loomise ning stabiilse majandusliku ja sotsiaalse arengu 
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arvestama võrdselt majanduslikke ja sotsiaalseid eesmärke, suurendama •	
jätkusuutliku arengu tähtsust teadmiste- ja oskustepõhises ühiskonnas, 
soodustamaks ausat tööd, töökohtade säilimist, sotsiaalset arengut ja 
integratsiooni ning vaesuse vähendamist
suurendama innovatsiooni, konkurentsivõime ja tööviljakuse tõstmise •	
ning väärikate töökohtade loomise tähtsust, inimeste koolitamist ja 
rakendamise võimalusi uutel erialadel
võimaldama inimestele üleminekut mitteformaalsest majandusest •	
väärikale tööle, luues vastavaid töökohti ja korraldades nende jaoks 
personali ettevalmistamist ning varem saadud hariduse ja kvalifikatsiooni 
tunnustamist
soodustama stabiilseid riiklikke ja erainvesteeringuid eesmärgiga kasutada •	
informatsiooni ja telekommunikatsiooni võimalusi hariduse ja personali 
ettevalmistamise arendamiseks

Liikmesriigid peavad tunnustama kõikide kodanike õigust elukestva õppimise 
võimalustele ning koos sotsiaalsete partneritega tagama selle õiguse realiseerimise. 
Inimeste elukestva õppimise aluseks peab  olema valitsuse kindel pühendumus 
investeerimaks vahendeid ja loomaks tingimusi hariduse edendamiseks ja 
personali ettevalmistamiseks kõigil tasemetel, kaasa arvatud ettevõtete tasemel 
töötajate ettevalmistamise teel. Kodanike tasemel kasutama kõiki võimalusi oma 
kompetentsuse tõstmiseks ja erialase karjääri arendamiseks.

II  HARIDUS- JA KOOLITUSPOLIITIKATE ARENDAMINE JA 
TEOSTAMINE

Liikmesriigid peavad kaasates sotsiaalpartnereid 
defineerima rahvusliku strateegia hariduse ja koolituse alal ning •	
sätestama koolituspoliitika raamistiku rahvuslikul, regionaalsel, 
lokaalsel, sektori ja ettevõtte tasandil 
arendama välja soodsa sotsiaalse ja muud poliitikad ning looma •	
majanduslikud tingimused, mis stimuleeriksid ettevõtteid investeerima 
oma töötajate koolitamisse ja töötajaid oma kompetentsust tõstma
võtma endale vastutuse koolitajate ettevalmistuse eest•	
arendama välja rahvusliku kvalifikatsioonide raamistiku hõlbustamaks •	
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elukestvat õppimist, toetamaks ettevõtteid ja tööhõive agentuure 
sobitamaks oskuste nõudmist pakkumisega, nõustamaks inimesi nende 
koolituse ja karjääri valikul ning hõlbustamaks täpsustama isikliku õppe 
ja varem hangitud oskusi, kompetentse ja kogemusi; see raamistik peab 
olema tundlik tehnoloogia ja tööturu muutuste suhtes, võtma arvesse 
regionaalseid ja lokaalseid erinevusi ilma, et kaoks läbipaistvus riigi 
tasemel
tugevdama sotsiaalset dialoogi ja kollektiivseid läbirääkimisi personali •	
ettevalmistamise osas rahvusvahelisel, rahvuslikul, regionaalsel, kohalikul, 
sektorite ja ettevõtete tasandil, pidades silmas programmide reaalsust, 
kvaliteeti ja kulude efektiivsust 
tagama ettevalmistuse ja elukestva õppe kättesaadavus kõigile, sealhulgas •	
meestele ja naistele, erivajadustega inimestele, noortele, invaliididele, 
migrantidele, põhi- ja vähemusrahvustele, sotsiaalselt isoleeritutele, 
maatöölistele, väike- ja keskmiste ettevõtete töötajatele ning iseseisvalt 
töötajatele

Liikmesriigid peavad sisse seadma, alal hoidma ja arendama elukestva 
õppe koordineeritud haridus- ja koolitussüsteemi, arvestades valitsuse 
esmast vastutust hariduse ja tööhõive-eelse (pre-employment) koolitamise ning 
töötute koolitamise eest, samuti sotsiaalpartnerite osa edasisel koolitamisel, eriti 
tööandjate osa töökogemuste võimaldamisel. 

Liikmesriigid peavad haridusalaste investeeringute ja personali ettevalmistuse 
alaste otsuste tegemisel arvestama näitajaid, mis võimaldavad maade, regioonide 
ja sektorite võrdlemist.  

III HARIDUS JA TÖÖELU EELNE KOOLITAMINE

Liikmesriigid peavad tunnistama oma vastutust hariduse ja tööelu eelse 
ettevalmistuse eest. Koos sotsiaalpartneritega suurendama nende üldist 
kättesaadavust, suurendamaks inimeste rakendatavust. Soodustama nende 
sotsiaalset kaasamist. Peavad võimaldama ettevalmistuse saamist nendel, kel selleks 
polnud varem võimalust, soodustama informatsiooni ja telekommunikatsiooni 
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tehnoloogia kasutamist õppeks ja kutsealaseks ettevalmistamiseks. Tagama 
programmide aktuaalsuse ning arendama välja sellise kutsehariduse süsteemi, mis 
kindlustab kvalifikatsioonide atesteerimise vastavalt tööturu nõuetele.  

IV ASJATUNDLIKKUSE ARENDAMINE

Liikmesriigid peavad koos sotsiaalpartneritega 
püsivalt jälgima inimeste, ettevõtete ja ühiskonna seisukohast vajaliku •	
asjatundlikkuse muutumisi
tunnustama õpetust ja kogemust, mida saadakse ettevõtetes •	
soodustama personali efektiivse praktilise väljaõppe osatähtsust•	
edendama õppimist töö kõrvalt ja töö katkestamisega ning informatsiooni •	
ja telekommunikatsiooni tehnoloogiate vahendusel
tagama kõikide võimalused oma asjatundlikkuse arendamiseks•	

V. KOOLITAMINE AUSAKS (DECENT)  TÖÖKS JA SOTSIAALSEKS 
SIDUSUSEKS   

Liikmesriigid peavad tunnustama valitsuse peamist vastutust kutsealase koolituse 
andmise eest töötutele, nendele, kes tulevad tööturule esmakordselt ja 
erivajadustega inimestele ning tagama neile väärika töö era- või riigisektoris, 
samuti peavad nad tunnistama sotsiaalpartnerite ja kohalike organite osa. 

VI. KVALIFIKATSIOONI TUNNUSTAMINE JA ATESTEERIMINE

Konsultatsioonide alusel sotsiaalsete partneritega ning rahvuslike kvalifikatsioonide 
alusel on vaja välja töötada abinõud läbipaistva kvalifikatsioonide hindamise, 
atesteerimise ja tunnustamise mehhanismi loomiseks, realiseerimiseks ja 
finantseerimiseks. See peab toimima ka varem omandatud teadmiste ja oskuste 
suhtes, sõltumata sellest, millisel maal need on omandatud. Rahvusliku raamistiku 
koosseisus peab olema usaldusväärne tunnustamissüsteem, mis tõendab, 
et kvalifikatsioon on inimese oma ning on tunnustatud kõigis sektorites, 
majandusharudes, ettevõtetes ja haridusasutustes.
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VII. HARIDUSASUTUSED

Liikmesriigid koos sotsiaalsete partneritega peavad soodustama personali 
mitmekülgset ettevalmistamist, et rahuldada inimeste ja ettevõtete vajadused 
ning tagada asjatundlikkus ja kvalifikatsioon rahvuslikul tasemel. Garanteeritud 
paeb olema kõrge kvaliteet, tunnustus ja universaalsus. Liikmesriigid peavad välja 
töötama haridusasutuste kvalifitseerimise alused, määrama valitsuse ja sotsiaalsete 
partnerite osa personali ettevalmistamisel, võtma kvaliteedi garanteerimise  riikliku 
süsteemi osaks ning soodustama ja kontrollima nende rakendamist personali 
ettevalmistamise eraõiguslikes asutustes. 

VIII. KUTSESUUNITLUSE TEENISTUSED JA PERSONALI 
ETTEVALMISTAMISE  TOETAMINE

Liikmesriigid peavad soodustama ja toetama, et inimesel oleks kogu elu jooksul 
ligipääs kutsesuunitluse teenistustele ning informatsioonile karjääri arendamise, 
tööhõive teenistuste ja töö otsimise  meetodite kohta. Samuti ligipääs 
personali ettevalmistuse toetamise teenistustele, et ta võiks osaleda nende 
töös. Samuti peavad liikmesriigid määrama konsultatsioonide alusel sotsiaalsete 
partneritega tööhõiveteenistuste, haridusasutuste ja muude vastavate organite ja 
organisatsioonide osa eelpoolnimetatu teostamisel. 

IX. UURINGUD INIMRESSURSSIDE ARENDAMISE , PERSONALI    
     ETTEVALMISTAMISE JA ELUKESTVA ÕPPE ALAL 

Liikmesriigid peavad hindama oma poliitika mõju inimressursside arendamise 
laiematele eesmärkidele, samuti väärikate töökohtade loomisele ja vaesuse 
välistamisele. Arendama oma potentsiaali tööturu, inimressurssi arendamise ja 
personali ettevalmistamise tendentside analüüsimiseks, koguma informatsiooni 
inimeste hariduse, kvalifikatsiooni ja tegevuse kohta. Samuti rakendatuse 
ja sissetulekute kohta eesmärgiga selgitada välja toimuvaid tendentse ja teha 
võrdlusi oma poliitika arendamiseks. On vaja koguda informatsiooni ja arendada 
uuringuid sellistes suundades nagu töötajate asjatundlikkus ja uued tendentsid 
tööturul, kutseoskuste tunnustamine ja kvalifikatsiooninõuete väljatöötamine, 
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asjatundlikkuse ja kvalifikatsiooni nõudlus ja pakkumine tööturul, nende 
tendentsid ja prognoosimine,  ligipääsu takistused kutsealasele ettevalmistusele 
ja kutsete tunnustamisele jm. (kokku üheksa punkti). 

Samuti käsitleb soovitus rahvusvahelist koostööd inimressursside arendamise, 
personali ettevalmistamise ja elukestva õppimise alal, sealhulgas kutsete ja 
kvalifikatsioonide tunnustamise osas. 

Käesolev soovitus arendab ja asendab 1975. aasta inimressursside arengu 
soovitust.
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ILO TÄHTSAMATE TÖÖELU ALASTE KONVENTSIOONIDE 
RATIFITSEERIMINE EUROOPA LIIDU MAADES

Seisuga aprill 2010

Konventsioon
C88  
(1948)
Tööhõive 
teenistus

C122 
(1964)
Tööhõive-
poliitika

C142 
(1975)
Inimressursside 
arendamine

C150 
(1978)
Tööelu 
korraldamine

Austria•	 1973 1972 1979 -
Belgia•	 1953 1969 - -
Bulgaaria•	 1949 2008 - -
Eesti•	 - 2003 - -
Hispaania•	 1960 1970 1977 1982
Holland•	 1950 1979 1979 1980
Iirimaa•	 1969 1967 1979 -
Itaalia•	 1952 1971 1979 1985
Kreeka•	 1955 1984 1989 1985
Küpros•	 1960 1966 1977 -
Leedu•	 1994 2004 1994 -
Luksemburg•	 1958 - 2001 2001
Läti•	 - 1992 1993 1993
Malta•	 1965 - - -
Poola•	 - 1966 1979 -
Portugal•	 1072 1981 1981 1981
Prantsusmaa•	 1952 1971 1984 -
Rootsi•	 1949 1965 1976 1979
Rumeenia•	 - 1973 - 2008
Saksamaa•	  1954 1971 1980 1981
Slovakkia•	 1993 1993 1993 -
Sloveenia•	  1992 1992 1992 -
Soome•	 1989 1968 1977 1980
Suurbritannia•	 - 1966 1977 1980
Taani•	 1972 1970 1981 1981
T•	 šehhi 1993 1993 1993 2000
Ungari•	  1994 1969 1976 -

Konventsiooni 
ratifitseerinud maade arv 
Euroopa Liidu 27 maast

22 25 22 14

Konventsiooni 
ratifitseerinud maade arv 
maailmas

86 102 67 70
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ÜLDISTATUD MÕISTEID

Töö, inimtöö - inimese tegevus inimtarvete ja soovide rahuldamiseks vajalike 
materiaalsete ja vaimsete hüviste (sealhulgas teenuste) saamiseks ja teistele 
valmistamiseks.  Hüviste valmistamine teistele toimub turumajanduses peamiselt 
inimese (töötaja) tööjõu üürile andmise teel tasu (palga) eest teise inimese 
või organisatsiooni (tööandja) kasutusse. Seda  operatsiooni nimetatakse 
käibekeeles tööjõu müügiks. Juhul, kui inimene valmistab teistele hüviseid ja 
korraldab nende üleandmist tarbijale ise, siis on ta üheaegselt nii töötaja kui 
iseenda tööandja.
Tööjõud - inimese kehaliste ja vaimsete võimete kogum, mida ta võib kasu-
tada töötamisel kas ise või tööandjale üürile anda. Tööjõuks nimetatakse  ka 
vastavat tööjõudu omavat inimest. 
Tööjaotus – ühiskonnas või organisatsioonis teostamist vajavate tööde jaotus 
selle liikmete vahel. Ühiskondlikus tööjaotuses ei osale ainult palgatöötajad, 
vaid kõik ühiskonna liikmed, kaasa arvatud tööandjad, kapitaliomanikud ja 
poliitikud.  
Tööturg, tööjõuturg – inimeste palkamise ja tööjõu müümise (üürimise) 
süsteem. Tööturg on tööjõu pakkumise ja nõudmise vahekorra toimimisala 
majanduses nagu iga teisegi (üüri)kauba turg. 
Kutse – elukutse.
Kvalifikatsioon – kutseoskus, elukutse omamiseks vajalikud teadmised ja 
oskused. 
Kutseoskuste tase, kutsekvalifikatsioon  - kutseoskust väljendavate  teadmiste 
ja oskuste tase. 
Kutsenõuded – teadmiste ja oskuste tase mingi kutse ja kvalifikatsiooni saami-
seks. 
Kutseregister – riiklik register, mis sisaldab teavet kutsenimetuste, kutsenõuete 
ja kutsete saamise võimaluste kohta ning andmed riigis välja antud kutsetunnis-
tuste kohta. 
Kutseharidus, kutsekoolitus – koolide ja kursuste süsteem, mis võimaldab 
tööelu eel omandada mingil alal töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused 
ning tööelu ajal kutseoskuste taset tõsta ja omandada kutseid teistel aladel. 
Eristatakse madalamat kutseharidust, mis on vajalik tööliskutsete omandamiseks, 
ning kutsealast kesk- ja kõrgemat haridust, mida omandatakse kas keskeri- või 
kõrgemates õppeasutustes (ülikoolis)

Lähemalt vt. Uno Mereste. Majandusleksikon. Eesti Entsüklopeediakirjastus. 
Tallinn 2003 ja teised teatmeteosed. 
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L I S A D

Lisatud artiklid ja muud materjalid annavad ülevaate sellest, mis on Eestis 
tehtud alates 1990. aastate keskelt selleks, et kõrg- ja kutsekoolides 
õpetamine toimuks kuni kutsete ja kvalifikatsioonide saamiseni ning algne 
kutse omistataks kõrg- ja kutsekoolide lõpetamisel. 

Paraku annavad need materjalid tunnistust, et 
• kuni aastani 2008 toimus see tegevus ilma arvestamata ning asjaosaliste 
poolt teadvustamiseta,  et tekitatud olukord, kus loobuti tööelu eelse hariduse 
lõpetamisel tunnustatud kutsete ja kvalifikatsiooni andmisest 
• neid ei saa enamasti ka täiendusõppe tulemusel, 
on vastuolus ÜRO juures asuva Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO 
konventsioonidega, mis käsitlevad kompleksselt kogu tööelu eelset ja 
aegset haridust, kutsete ja kvalifikatsioonide omistamist, tööturu uurimist ja 
inimressursside arendamist. 

Need konventsioonid pärinevad möödunud sajandi kolmandast veerandist, 
ratifitseeriti tollal enamiku Euroopa maade poolt ning on nendes maades 
sellealase tegevuse aluseks.  Need konventsioonid ratifitseeriti  1990. aastate 
alguses ka enamiku N Liidust vabanenud riikide poolt. Paraku ei ole Eesti 
pea ainsa riigina Euroopas neid tänini ratifitseerinud. Seetõttu puudub Eestis 
nendest konventsioonidest tulenev seadusandlik alus protsesside korraldamiseks 
teisiti, kui siin on tehtud tulenevalt oma tarkusest. Nüüd püütakse tegutseda 
Euroopa Liidu uute seisukohtade alusel, mis teistes riikides liituvad sealse 
varasema alusega, kuid meile selle aluse puudumise tõttu lahendust ei paku. 

Olukord, kus tööelu eelset ja aegset haridust andvad koolid ei ole kohustatud 
õppureid õpetama kuni tunnustatud kutsete saamiseni ning rõhuv enamus 
inimesi, sealhulgas kutse- ja kõrgkoolide lõpetanud, ilma kutseta, on Eesti 
jätkusuutlikkusele äärmiselt ohtlik. Liituvad ju sellega tööturu uurimise ja 
prognoosimise ning tasakaalustamise võimalused ja kogu inimarengu olukord 
riigis. 
Sellise olukorra muutmiseks on vaja võimalikult kiiresti ratifitseerida ILO tööelu 
eelset ja aegset haridust, kutsete ja kvalifikatsioonide omistamist ning tööturu 
uurimist käsitlevad konventsioonid. Viia Eesti haridusalased õigusaktid nendega 
vastavusse ja hakata neid täitma. 
Loodan, et esitatud materjal aitab lugejal autori seisukohaga nõustuda või 
kujundada oma erinev seisukoht ja seda põhjendada. 
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Lisa 1 
 
KUTSEHARIDUS,  MIS EI ANNA KUTSET, TÖÖTAB 
TÜHIKÄIGUL

Heino Levald
Eesti Inseneride Kutseliidu juhatuse esimees
Eesti Haridusfoorumi Sihtasutuse juhatuse esimees
Sõnumileht 16.10.1997.

 Kutse on teatavasti teadmiste, oskuste ja kogemuste kogum, mis annab 
inimesele võimaluse ja vastutavatel aladel õiguse töötada mingil erialal. Lihtsa 
tööga võib inimene toime tulla ka erilise koolituseta, kuid sel juhul jääb töö 
tulemus harilikult võimalikust kehvemaks. Keerukamatel aladel saab inimene 
vajaliku algettevalmistuse kutsekoolituse kaudu ja arendab seda edasi praktilises 
töös.
 Praegu loetakse meil  kutsehariduseks vaid sellise koolituse tulemust, 
mis on kestnud vähemalt 80-100 nädalat. Lühemaid kursusi ja akadeemilist 
haridust meil harilikult selle hulka ei arvata. 
 Autor on arvamusel, et kutsehariduse hulka tuleb arvata iga 
haridustaseme kõik need koolitamise liigid ja vormid,  mille tulemusel inimene 
saab algettevalmistuse (ja õiguse) tööks mingil erialal.
 See seisukoht on leidnud kajastuse ka kaasaegses terminoloogias, mille 
kohaselt kutseharidus jaguneb alamaks, keskastme ja kõrgemaks kutsehariduseks. 
Viimase hulka kuulub vähemalt osaliselt ka akadeemiline kõrgharidus.
 On täiesti selge, et mistahes kutsekoolitus saab anda kutsetööks vaid 
algettevalmistuse. Paljud vajalikud oskused süvenevad ja kogemused tulevad 
alles töö käigus. Püüdes oma missiooni täita ja oma lõpetajad kutse saamise 
vääriliseks õpetada, muretseb kutsekoolitusega tegelev  asutus selle eest, et  
ta lõpetajad saaksid õppimise ajal ka praktilise töö kogemuse ning selle alusel 
võime ja õiguse asuda peale lõpetamist oma kutsealal tööle, kasvõi  madalaimal 
astmel. Eriti tähtis on sellise võime ja õiguse saamine tööturule siirduva lõpetaja 
enda jaoks. Kasvõi selleks, et järgmiste kutseastmete saamiseks vajalikku erialast 
praktikat saada.
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 Kutsealase algettevalmistuse saamist tõendab õppeasutuse poolt 
antav  tunnistus. Põhimõtteliselt peaks sellega kaasnema ka omandatud kutse 
omistamine. Ent  siit algavadki probleemid, mis põhjustasidki käesoleva loo 
pealkirja. 
 Vastavalt 1992. aastast kehtivale haridusseadusele tõendab isiku 
haridust, kutset, eriala ja õppeasutuse lõpetamist tunnistus või diplom, mille 
vormi ja statuudi kinnitab vabariigi valitsus. 
 Ent selle asemel, et sätestada kutsete omistamise kasvõi ajutine 
kord, mis rahuldanuks asjasthuvitatud osapooli ja oleks praktikas realiseeritav, 
vallandati järgnevatel aastatel usaldamatuse kampaania õppeasutuste vastu ning 
välistati nende osalus kutsete omistamisel. Platsile tulnud uued juhid ja poliitikud 
levitasid räigelt arusaamist, et edukaks tööks on tähtis mitte kutse omamine, 
vaid hea haridus ükskõik mis alal. Tulemusena  kehtestas tollane Valitsus 
haridusseadust eirates  kutseharidusele lõputunnistuste ja diplomite  vormid, mis 
ei sisalda märget ei kutse ega eriala kohta. Neid tegelikult  enam ei omistatagi, 
vaid  kutsekoolide lõpetajad lähevad tööturule omamata kutset ja eriala ning 
teadmata, kuidas neid saada. 
 Kuna ma ei tunne põhjalikumalt alama ja keskastme kutsekoolituse 
probleeme, jatkan vaid kõrghariduse ja konkreetsemalt inseneride kohta.
 Kõrghariduse osas ilmus Valitsuse määrus kutse ja erialata diplomite 
väljaandmise kohta 1994. aastal. On teada, et Valitsuse ülalmärgitud määruse 
sünnis oli suur osa Eesti Inseneride Liidu ja Tallinna Tehnikaülikooli mõnel juhil 
ning nende lobil Riigikogu tollases kultuurikomisjonis.  Eesmärgiks oli algul taasluua 
sõjaeelne Insenerikoda, kes hakkaks muu hulgas ka peale kõrgkooli lõpetamist 
piisasvalt töötanud lõpetanutele insenerikutseid ja diplomeid omistama. 
 Kui Insenerikoja, kui riikliku kutseliidu  taasloomise lootusetu idee 
demokraatlike töösuhete rajale läinud Eestis läbi ei läinud, siis leiti, et kutseid 
võiksid hakata tulevaste inseneride endi raha eest omistama inseneride erialaliidud. 
Nii, nagu seda Euroopas ainsana tehakse Inglismaal. Seal, kus Kuninglikud 
kutseliidud on välja kasvanud sajandite vanustest tsunftidest. Muide, kus on ka 
ainsana Euroopas vasakukäeline liiklus.
 Eestis ei ole mingisugust lootust kunagi jõuda sellise inseneride 
erialailiitude süsteemini, mis ühiskondlikus korras, õppeasutustest sõltumata 
hõlmaks vajalikul tasemel kogu meile vajalike tehnikaerialade kompleksi kutsete 
omistamise. Kuid hõlmata see tuleks, sest Euroopa Liidu nõuete kohaselt peab 
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igal maal selline rahvuslik atesteerimise süsteem olema olemas ning mitte ainult 
oma inseneride, vaid ka välismaalt meile tööle tulevate inseneride tarbeks. 
Praktikas aga ei ole seni ükski meie inseneride erialaliit suutnud atesteerida ühtki 
inseneri. Kutseta aga on selle aja sees lõpetanud ainuüksi Tallinna Tehnikaülikooli 
umbes 2000 noort.
 Sellega seoses tegi Eesti Inseneride Kutseliidu nõupidamine 
7. oktoobril 1997.a. järgmise avalduse:
   Eesti Inseneride Kutseliit:
 -  Märgib, et olukord, mille tulemusel alates 1994.aastast Eesti 
tehnikaalaste kõrgkoolide lõpetajatele pole  omistatud ei insenerikutset ega 
-eriala, on ebanormaalne ja talumatu ning vajab kohest muutmist.
 - Leiab, et Eesti kõrgkoolide tehnikaerialade edukalt lõpetajatele 
tuleb edaspidi kohe  õppeasutuse lõpetamisel omistada insenerikutse ja 
eriala, mida nad õppisid  koos selle äramärkimisega neile välja antavatel 
diplomitel. Eelnevalt on vaja seaduslikult deklareerida õigused, mida nad 
oma diplomi alusel omavad, ning piirangud, mida neile võidakse esitada. 
Vajadusel tuleb tehnikaerialade õppeplaanides  taastada  õppepraktika. 
Kutse ja eriala omistamine ei välista selliste inseneride edasist atesteerimist 
või volitamist eriti vastutusrikastele tegevusaladele,  kui see on seaduslikult 
nõutav.
 - Peab vajalikuks, et tehnikaerialade lõpueksameid ja diplmitööde 
kaitsmisi võtaks vastu riigi poolt tunnustatud komisjon, mille koosseisus on 
riigi ja kooli esindajad ning tööandjate, töövõtjate ja erialaspetsialistide 
liitude esindajad, kui need on olemas ja soovivad osaleda.  Eksameid ja 
kaitsmisi peaks korraldama kool. Tasu eksamite ja kaitsmiste korraldamise 
eest peaks kuuluma õppekulude koosseisu. Kutste ja erialade omistamise 
kord peab vastama Euroopa Liidu nõuetele.
 - On seisukohal, et kutsed ja eriala tuleb omistada ka neile 
inseneridele, kes lõpetasid ajal, mil nende diplomitele insenerikutset ja 
eriala ei märgitud. Selleks on vaja kiiresti välja töötada praktiliselt teostatav 
protseduur.
 - Teeb ettepaneku, et varem välja antud inseneridiplomeid tuleb ka 
edaspidi tunnustada üldises, seni kehtinud korras. Mujalt Eestisse saabuvate 
inseneride tunnustamiseks tuleb välja töötada kord, mis vastab Euroopa Liidu  
nõuetele.   
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Samasugune olukord on Eesti kõigis kõrgkoolides kõikidel erialadel, kes pole seda 
ise teisiti lahendanud, samuti  Eesti muudes kutsekoolides. Kuni seda süsteemi 
ei muudeta Euroopa Liidu nõudeid rahuldaval realistlikul kombel, töötab meie 
kutsehariduse süsteem sõna otseses mõttes tühikäigul. Edasi see enam kesta ei 
või.  Alama ja keskastme kutsehariduse osas on olukord lahenemas kutsehariduse 
reformi käigus. Ent millal ja kuidas laheneb kõrghariduses, eriti inseneride ja 
ökonomistide koolitamisel tekkinud  olukord?  Eesti Inseneride Kutseliit  ootab 
selle kohta Teie mõtteid aadressil Põhja Puiestee 29, EE0004, Tallinn 
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Lisa 2  
TALO SEISUKOHAD KÕRGKUTSETE OMISTAMISE 
KÜSIMUSTES 
Eesti Vabariigi Haridusminister
hr. Mait Klaassen

Käesolevaga teatan EV kutsete seaduse eelnõu koostavale töörühmale 

1.Kõrgkoolid (sealhulgas ülikoolid)  omistavad kõigile edukalt lõpetanutele  
algse kutse (vastavalt kehtestatavale kutsete nimistule) ja/või  teadusliku kraadi 
sel erialal, mida nad  õppisid  ja annavad välja vastava diplomi.
 EV Haridusseaduse  §21 määrab: Isiku haridust, kutset, eriala ja õppeasutuse 
lõpetamist tõendab tunnistus või diplom, mille vormi ja statuudi kinnitab 
Eesti Vabariigi Valitsus.  Hilisemad EV Valitsuse määrused, milliste kohaselt  
kõrgkoolide diplomitele ja kutsekoolide lõputunnistustele kutset ega eriala 
ei märgita,  eiravad seda seadust ning tekitavad diplomite ja lõputunnistuste 
omanikele  raskusi nii kodumaisel, kuid eriti välismaisel tööturul. Neid määrusi 
on vaja muuta.
2. Diplom annab kõrgkooli lõpetanule eluaegse õiguse töötada erialast 

kõrgharidust nõudval ametikohal, välja arvatud need, mille täitmiseks on nõutav 
spetsiaalne luba ehk litsens või on kehtestatud muud, sealhulgas  tööandja 
poolsed erinõuded. Nende nõuete täitmiseks  vajalikke täiendavaid ja  kõrgemaid 
kvalifikatsioone omandatakse täiendusõppe korras.
3. Juhul, kui  algse kvalifikatsiooni ja kutse saamiseks on vajalik praktilise 

töö kogemus, nähakse selle saamine  ette kõrgkoolide õppekavades ning seda 
korraldab kõrgkool.
4. Kutsete omistamine  kõrgkoolide poolt toimub riiklike kutse- või 

kvalifikatsioonikomisjonide otsusel lõpetaja kvalifikatsiooni hindamise kaudu 
õpingute käiku kajastavate dokumentide ning komisjoni ees eksamite sooritamise 
ja/või  lõputööde või -projektide kaitsmise tulemuste alusel.  
5.Kutsekomisjonid moodustatakse igal aastal kõrgkoolide ja erialade kaupa 

vastavalt vajadusele. Komisjoni esimeheks määratakse   kompetentne ja 
tunnustatud ning riigi (valitsuse) poolt volitatud esindaja.  
Riigi volitatud esindaja osalemine komisjonis esimehena tagab kutsetunnistusele  
riigi ja rahvusvahelise tunnustuse.
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6. Kutsekomisjonide töö objektiivsuse tagamiseks on selles esindatud kõik 
tööturu osapooled:
  - tööandjad - et võiks olla kindel kutsetunnistuse või diplomi pädevuses ja 
kutse saajate kutseoskuste ja isikuomaduste vastavuses tööandjate nõuetele;
  - töövõtjad (kutseliit või ametiühing) - et kutse saamise võimalused poleks 
liiga ahtad ning antavad kutseoskused oleksid küllalt sügavad ja laiad, et neid 
omandanud inimesed võiksid tööturul edukalt esineda;
  - erialaliidud - et kutsete saajate erialased teadmised, oskused ja  kogemused 
oleksid küllaldased;
  - kool - et saaks kutsete omistamise protsessis vahetut tagasisidet eri poolte 
nõuete kohta ja arvestada seda oma töös.
7.Riiklike  kutsekomisjonide tööd  korraldavad  tehniliselt ja rahastavad 

kõrgkoolid.
 8.Täiendusõppe tulemusel saadavate täiendavate ja kõrgemate kvalifikatsioonide 

ja kutsete omistamine ning välisriikides välja antud diplomite tunnustamine Eestis 
toimub põhimõtteliselt samasuguses korras, nagu algse kutse omistamine. 

Toivo Roosimaa
TALO  juhatuse esimees
04.01.1998

Selgituseks ja põhjenduseks

 1. Ülalkirjeldatuga sarnased  kutsete omistamise süsteemid on kasutusel 
Skandinaaviamaades, Venemaal  ja mitmetes muudes riikides. Süsteem  on 
lähedane sellele, mis oli meil varem  ning vastab Euroopa Liidu soovitustele. 
 2. Kutsete omistamine väljaspool kõrgkoole asuvate või moodustatavate 
riiklike või mitteriiklike organisatsioonide  kaudu kujuneb kulukaks,  aeglaseks ja  
kaduderohkeks. Ainuüksi  TTÜs  on sisuliselt kutseta lõpetanud praeguseks ca 
2500 inimest. 
 3. Olemasolevad erialaliidud ja kutseühingud võivad küll anda oma 
liikmetele mistahes omapoolseid tunnustusi, kuid nende arvestamist  ei saa 
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teha  kohustuslikuks kellelegi teisele.  Pealegi pole väikeses Eestis paljudel 
olemasolevatest ja nõutavatest kõrgtaseme erialadest või kutsetest oma 
liite olemas ega tulemas või on nõrgad. Nendel erialadel on  tunnustamine 
nagunii kas võimatu või jääb formaalseks. Kui sellistes tingimustes anda 
erialaliitudele ja  kutseühingutele kutsete omistamise ainuõigus, on paratamatuks 
tulemuseks monopoolsed kutsekorporatsioonid. Need on aga vastuolus EV 
Põhiseadusega.
 4. Kui kõrgkoolidele  ja ülikoolidele  ei panda  uuesti kohustust 
omistada kutseid või nad saavad selle õiguse ilma riikliku komisjoni osaluse,  
kontrolli ja tunnustamiseta -  nagu see on sisuliselt praegu - väheneb edaspidi 
veelgi nende vastutus oma lõpetanute kvalifikatsiooni ja selle tunnustamise eest 
ning lõpetanute  käekäigu eest tööturul. 
 5. Algse kutse saamiseks vajalik praktiline töö peab olema lülitatud 
kõrgkoolide õppeplaanidesse. Seda ka  juhul, kui praktika toimub pärast  
muu õppeaja lõppu kohustusliku stažeerimisena, internatuurina vms. ja kutse 
omistamine toimub  pärast  praktikat. 
 6. Kui kõrgkool kutset ei anna,  tekib suletud ring - lõpetanutel ei ole 
formaalset õigust erialasele tööle asuda. Seetõttu ei saa nad erialast praktikat 
ning üldjuhul ka võimalust  hiljem kutset taotleda.

Toivo Roosimaa
Heino Levald
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Lisa 3 
 
KUTSETE PROBLEEM  EESTIS JA SELLE LAHENDAMISE 
VÕIMALUSED

Heino Levald
Ettekanne TALO üldkogul 27. veebruaril 1998.a.
Avaldatud Eesti Majandusjuhtide Instituudi ajakirjas “EMI Teataja”. nr.2, 
1998. lk 19-22.

 Üleminekul turumajandusse on Eestil lahendada hulgaliselt nii minevikust 
pärinevaid kui uusi probleeme. Mõnelgi alal oleme saavutanud olulist edu. Ent 
üksmeelselt leitakse et et kõige enam lahendamata küsimusi on meil sotsiaalsfääris, 
sealhulgas töösuhete ja hariduse alal. Eesti tulevikku silmas pidades on neile vaja 
kiiresti leida rahuldavad lahendused.
 Olles kõikide inimeste teadvuse osa on töösuhted väga konservatiivne 
ala. Selleks, et mõista seal esinevaid probleeme,  tuleb vaadelda asjade 
ajaloolist arengut. Kui Eestil olnuks võimalus iseseisvalt areneda, oleks ka 
töösuhete reguleerimise alal olnud siin arvatavasti ligikaudu sarnane olukord nagu 
ajalooliselt samamoodi arenenud Soomes.  Paraku pööras 1940. aastal alanud 
50 aasta pikkune nõukogude okupatsioon kogu varasema töösuhete aluspõhja 
segi.  Inimesed sattusid täielikult monopoolse tööandja – riigi - meelevalda ning 
jäid sisuliselt ilma paljudest olulistest ja loomulikest õigustest. Kahe põlvkonna  
pikkune periood mõjutas oluliselt  inimeste töösuhete alast teadlikkust. Liitudes 
ajalooliselt kujunenud hoiakutega moodustab see enamiku inimeste teadvuses 
raskesti kirjeldatava ja vastuolulise primitivismi. 
   Nüüd püüame arenenud naabermaadele kiiresti järele jõuda. Seda ka  
töösuhete ja hariduse, sealhulgas kutsehariduse alal. Ent asjade korraldamisel 
ja läbirääkimistel tuleb kokku puutuda kõigi varasematest  aegadest pärit 
ettekujutuste ja arusaamistega nii asjadest kui mõistetest. Sellele lisanduvad 
erinevate maade kogemused  ja nüüd ka  Euroopa Liidu soovitused.  Tulvavas 
suundumuste ja pürgimuste mitmekesisuses on raske orienteeruda, rääkimata 
asjatundlike ja edasiviivate otsuste langetamisest. Seda ka kutsete olemuse, 
omistamise ja kutseõppe küsimustes. Kuid vajalik see on. Seetõttu alustame 
sellest, et 
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TÄPSUSTAME MÕISTEID.

 Töösuhetest rääkimisel on raskendavaks asjaoluks see, et mitmeid mõisteid 
käsitletakse meil erinevalt. Üheks arusaamatuse allikaks on asjaolu, et  erinevalt 
paljudest muudest keeltest tehakse meil vahet mõistete “kutse” ja “amet” vahel. 
Toetudes teabeteostele ja pidades silmas praktikat, on kokku lepitud kasutada 
nimetatud termineid järgmistes tähendustes:

  Kutse (ka elukutse) - suhteliselt keerukate tööülesannete täitmiseks  •	
vajalikud teadmised, oskused ja vilumused, mis omandatakse süstemaatiliselt 
õppides või kestvalt töötades. Kutse omamist tõendab vastav tunnistus 
või diplom.
Amet (ka ametiala) - tegevusala, millega isik tegeleb töökohal ja mille •	
eest ta saab tasu. Mida suurema vastutuse ja ohuga on seotud ametikoht, 
seda rangemad on nõuded kutseoskuste ja neid tõendavate dokumentide 
suhtes. 

  Nii kutseid kui ameteid jaotatakse oma suunitluse järgi erialadeks. Eriala 
on  tegevusala, millel ameti pidamiseks või kutse saamiseks on vaja teistest  
tegevusaladest erinevat ettevalmistust - spetsiifilisi teadmisi, oskusi ja kogemusi. 
Erialade nimistu ja ulatus kehtestatakse igal maal vastava klassifikaatoriga. Selle 
eesmärk on formuleerida ja korrastada  nõuded, millised on vajalikud antud maal 
aktuaalsetel erialadel esinevate  ametite pidamiseks ja seda lubavate kutsete 
omandamiseks.
 Ehkki mõningaid kutseid võib omandada ka ainult töötades, omandatakse 
neid valdavalt vastavates koolides ja kursustel. On normaalne, et mistahes 
kutsekoolituse läbi teinud inimene saab tunnistuse, millele on märgitud, mida 
ning millise eduga ta on õppinud ning, kui õppeprotsess selleks võimaluse 
annab, siis millise eriala, kutse ja kvalifikatsiooni ta sai. Ühelt poolt võimaldab 
see koolitatud inimesel paremini esineda tööturul ja  teiselt poolt annab see 
tööandjale võimaluse lihtsamini saada ettekujutuse töötaja võimetest ja sobivusest 
talle vajaliku ametikoha täitmiseks ning nõutava töö tegemiseks.

KUTSETE OMISTAMINE ALGAB  KUTSEHARIDUSEST

 Kutsete omistamise kord on igal maal määratud ta seaduste ja valitsuse 
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määrustega. Nende erinevused eri maades takistavad maadevahelist tööjõu 
liikumist ja kooskõlastatus soodustab seda. Euroopa Liidus on võetud suund 
tööjõu liikumise soodustamisele ning sellest tulenevalt ka kutsenõuete ja 
kutsetunnistuste käsitluse ühtlustamisele. Pürgides Euroopa Liitu on ka Eestil 
vaja oma kutsete omistamise ja tunnustamise süsteem viia vastavusse Euroopas 
kehtivate nõuete ja soovitustega. Sisuliselt tuleb see süsteem meil luua. Alustada 
tuleb kutseharidusest.
 Praegu on meil veel käibel nõukogudeaegne arusaamine, et kutseharidus on 
ainult endiste tööstuskoolide süsteem. Tegelikult tuleb kutsehariduseks lugeda 
igasugust haridust, mis (kas eesmärgina või ka kõrvalproduktina) annab kutse.
 Tihti piirdutakse kutsekõrgharidusest rääkides vaid kutsekõrgkoolide 
ehk  rakenduskõrgkoolidega, ent käesolevate ridade autori arvates tuleks 
kutsekõrghariduse hulka lugeda ka akadeemiline haridus. Sisuliselt see ongi 
nn. diplomiõppe näol juba kutsekõrghariduseks kujunemas, kuid ka esmase 
teadusliku kraadiga võiks (vähemalt soovi korral) kaasneda kutse ja võimalus 
asuda vajadusel spetsialistina praktilisele tööle.
 Kutsehariduse reformi käigus on kavas ühtlustada süsteem Euroopa maade 
omaga, kaasa arvatud kutsekõrgharidus. On seisukohti, et akadeemiline 
kõrgharidus peaks jääma sellest välja, kuid uus kutsete seadus on alles sündimas 
ning esialgu on teadmata, milliseks see kujuneb. 
 Praegusel ajal  on kutsete omistamine ja tunnustamine Eestis ummikseisus. 
Olukord on järgmine:
 Seadusandlikult on haridust tõendava dokumendi liik ja vorm sätestatud 
Eesti Vabariigi Haridusseadusega 23. märtsist 1992.a. Selle §27 määrab: 
 Isiku haridust, kutset, eriala ja õppeasutuse lõpetamist tõendab 
tunnistus või diplom, mille vormi ja statuudi kinnitab Vabariigi Valitsus.
 Ent selle asemel, et sätestada kutsete omistamise kasvõi ajutine 
kord, mis rahuldanuks asjasthuvitatud osapooli ja oleks praktikas realiseeritav, 
vallandati järgnevatel aastatel usaldamatuse kampaania õppeasutuste vastu ning 
välistati nende osalus kutsete omistamisel. Levitati arusaamist, et edukaks tööks 
on tähtis mitte kutse omamine, vaid lihtsalt hea haridus.  Tulemusena  kehtestas 
tollane Valitsus eirates kehtivat Haridusseadust  kutseharidusele lõputunnistuste 
ja diplomite  vormid, mis ei sisalda märget ei kutse ega eriala kohta. 
 Nii ilmus 11. mail 1994.a. Valitsuse määrus nr. 167  “Kõrgharidust 
tõendava ühtse riikliku diplomi statuut”.  
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 Määruse  p.3 märgib: 
 “Diplomil on ... kõrgkooli nimetus (kõrgkooli otsusel ka tema 
asutamisaasta). Diplomile kantakse tekst kõrgharidusliku õppekava täies mahus 
täitmise kohta ja järgmised andmed:
 1) diplomi saaja ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg;
 2) õppekava nimetus;
 3) vastaval juhul - “cum laude”;
 4) diplomi väljaandmise koht ja kuupäev.”
 Määruse p. 4 on märgib:
 “Diplomid jagunevad doktori, magistri, bakalaureuse ja kraadita 
diplomiteks, mis erinevad põhivärvilt ja teksti paigutuselt, doktoridiplom aga ka 
formaadilt”.
 Määruse kohaselt antakse koos diplomiga akadeemiline õiend, kus 
kajastuvad õppekava täitmise tulemused õppeainete kaupa.
 Kutset ega eriala kõrgkool selle määruse kohaselt enam anda ei saa, ent 
pole ka sätestatud, kas ja kuidas neid edaspidi omistatakse.
 Kutsekoolide kohta on Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 1996.a. 
määrusega nr. 115 sätestatud:
 “Kutseõppeasutuste (kutsekoolide ja kutsekeskkoolide ehk tehnikumide) 
lõputunnistus on riiklik dokument, mis väljastatakse kutseõppeasutuse lõpetanule. 
Lõputunnistus tõendab, et selle omanik on täies mahus täitnud teatud kutse- või 
erialal riiklikult tunnustatud õppekava ning sooritanud lõpueksamid ja teinud 
lõputöö”.
 Lõpetanutele kutse ja kvalifikatsiooni omistamise õigust kutseõppeasutusel 
praegu ei ole. Pole ka teada kas ja kuidas neid tulevikus omistama hakatakse.
 Praegu on ettevalmistamisel kutsete seaduse eelnõu. Kutsehariduse 
osas, kaasa arvatud kutsekõrgharidus (välja arvatud ülikooliharidus)  on 
Eesti töötajate kvalifikatsioonisüsteemi kontseptsiooni koostanud Eesti 
Kaubandus-  ja Tööstuskoda. Kontseptsioonis on ette nähtud  kutsenõukogude 
moodustamine, kutsekirjelduste ja kutseoskuste standardite koostamine jne. 
Kogu süsteemi väljatöötamine ja käivitamine on ette nähtud anda riikliku 
tellimusena Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojale. Tema peaks hakkama ka kutseid 
ja kvalifikatsioonitunnistusi välja andma.  Töö kestvuseks on kavandatud kuus 
aastat ja maksumuseks  ca 23 miljonit krooni. 
 Akadeemilise kõrghariduse osas on käibel Eesti Inseneride Liidu 
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ettepanek (heaks kiidetud TTÜ nõukogu poolt), mille kohaselt inseneridele 
hakkaks kutseid omistama  Eesti Inseneride Liit.  Kuidas ta sellega kõikidel 
insenerierialadel hakkama loodab saada ja millised organisatsioonid  peaksid 
tagama kutsete omistamise muudel erialadel, sellest ettepanekus juttu pole.
 Kokkuvõttes võib öelda, et kutsete ja kvalifikatsioonisüsteem on Eestis 
praegu määramata ning pole selge, milliseks see võib kujuneda. 

MILLINE PEAKS OLEMA TÖÖANDJATE JA TÖÖVÕTJATE 
SEISUKOHT?

 Kutsete ja kvalifikatsioonisüsteemi põhilised tarbijad on tööandjad 
ja töövõtjad. Tööandjatele on tähtis, et töötajate kvalifikatsioon oleks kõrge 
ja isikuomadused head ning et seda võimalikult täielikult ja õigesti kajastaksid 
töötaja diplomid ja kvalifikatsioonitunnistused. Töötaja seisukohalt on samuti 
tähtis,  et ta saaks õpitud tööks võimalikult hea ettevalmistuse ning talle antavad 
paberid seda tööandja jaoks veenvalt tõendaksid.
 Lisaks sellele, on mõlemad nimetatud osapooled huvitatud sellest, 
et süsteem käivituks kiiresti, oleks võimalikult odav ja samal ajal paindlik, 
kajastamaks majanduse, tööandjate ja töötajate kiiresti arenevaid vajadusi, ning 
sunniks haridussüsteemi vajalike muudatustega kaasas käima.
 Eelpooltoodu alusel on just tööandjad ja töövõtjad need, kelle huvisid 
peaks tulevane kutsete seadus rahuldama. Seni aga on mõlemad neist olnud selle 
seaduse eelnõu protsessist kõrval. See viga on vaja kiiresti parandada. Selleks 
peaksid tööandjad ja töövõtjad formuleerima omad ettepanekud ja hakkama 
taotlema nende realiseerimist.
 Toetudes Eesti varasemale kogemusele, teiste lähedalasuvate Euroopa 
maade praktikale ja Euroopa Liidu soovitustele võiks tööandjate ja töövõtjate 
ettepanek üldjoontes olla  järgmine:
 1. Töötajate kvalifikatsiooni hindamise ja kutsete omistamise süsteem 
peab hõlmama ühetaoliselt kõiki hariduse tasemeid ja liike ning kutse ja 
kvalifikatsiooni omandamise võimalusi, kaasa arvatud:
 - kõik kutsehariduse liigid (töölis-, kesk- ja kõrgkutseharidus);
 - õppimine väljaspool koole (töökohtadel, eksternina vms.);
 - täiendus- ja ümberõpe;
 - üldhariduskoolides omandatavad kutsed;
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 - välismaal omandatud kutsed;
 - akadeemiline kõrgharidus - peale teadusliku kraadi peaks ka ülikooli 
lõpetanud inimesed saama mingi ettevalmistuse praktiliseks tööks, millega oleks 
võimalik ülalpidamist teenida, kui see pole teadustööga võimalik.
 2. Kutsete omistamise ja kvalifikatsiooni hindamise süsteem ei tohi olla 
monopoolne vaid peab olema mitmepoolne ja omama riigi tunnustust. Selleks 
peaks kutsete omistamine ja kvalifikatsiooni hindamine toimuma  komisjonide 
poolt, mille koosseisus peaks olema:

tööandjate liidu esindaja - et võiks olla kindel välja antava diplomi või  •	
  tunnistuse pädevuses, samuti selleks, et anda edasi komisjonile ja    koolile 
tööandja märkused, soovid ja soovitused;
töövõtjate liidu esindaja - et kutse saamise võimalused poleks liiga  ahtad •	
ning et antav kvalifikatsioon oleks selline, mis  võimaldaks selle saajal leida  
tööd ja tulla sellega toime;
erialaliidu esindaja - et kutse saaja erialane ettevalmistus oleks küllalt  •	
  kõrge;
riigi esindaja - et oleks tagatud diplomi riiklik ja rahvusvaheline     •	
  tunnustus;
kooli esindaja - et kool saaks vahetut tagasisidet muude  e s i n d a j a t e •	
nõuetest ja ettepanekutest ning tal oleks võimalik kiiresti ja paindlikult neile 
reageerida   õppekavade ja õpetuse sisu täiustamise teel, kaasa arvatud 
uute   erialade avamine, õppetöö jaotamine etappideks, praktiliste oskuste   
omandamine, isikuomaduste kasvatamine jne. 

 Koolide korraldada peaks jääma ka kogu kvalifikatsiooni hindamise ja 
kutsete omistamise organisatsiooniline ja tehniline ettevalmistus ning läbiviimine.
 Eelpooltoodu elluviimiseks on töövõtjate ja töötajate liitudel kui 
kutsete ja kvalifikatsioonisüsteemi põhitarbijatel vaja initsiatiiv kutsete seaduse 
eelnõu ettevalmistamisel enda kätte võtta ja see koos Haridusministeeriumiga 
lühima ajaga lõpule viia.
 Teen TALO üldkogule ettepaneku võtta vastu järgmine otsus: 

Haritlaste kutseliitusid ühendava organisatsioonina taotleb TALO 
Haridusministeeriumilt ja Eesti Vabariigi Valitsuselt osalust kutsete seaduse 
eelnõu väljatöötamisel.  
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Lisa 4 
 
INSENERIKUTSE SKANDINAAVIAMAADES

Eesti Inseneride Kutseliit saatis 1999. aasta kevadel Soome Inseneride Liidu 
esimehe Matti Viljaneni kaudu kirjad Rootsi, Taani, Norra ja Islandi inseneride 
liitudele palvega kirjeldada seal kehtivat inseneridele  kutsete omistamise korda  
ja anda oma seisukoht Eestis tollal valminud  Kutseseaduse eelnõuga kavandatud 
süsteemi kohta, mille kohaselt insenerikutseid pidi Eestis hakkama andma Eesti 
Inseneride Liit nn “volitamise” teel.  Asja arutati kõigi nimetatud maade 
inseneride liitude juhtide osavõtul Skandinaavia Inseneride Organisatsiooni 
kokkutulekul Oslos. Arutelu tulemuse kohta saatis Soome Inseneride Liidu 
juhatuse esimees Matti Viljanen Eesti Inseneride Liidu juhatuse esimehele kirja. 
Kuna Eestis on Kutseseadus ikka veel vastu võtmata, siis saadan autori loal kirja 
tõlke tutvumiseks  nendele, kellele see huvi pakub. Sulgudes olevad selgitused 
on lisatud tõlkija poolt tekstist parema arusaamise huvides, sest ingliskeelne  ja 
eestikeelne kutsetealane  terminoloogia ei kattu paiguti omavahel kuigi hästi.

Lugupidamisega 

Heino Levald
Eesti Inseneride Kutseliidu juhatuse esimees

25. oktoober 1999.a.

Heino Levald
Tallinn

Kallis sõber!

Inseneride kraadide (mõeldud on kutsete, kvalifikatsioonide ja tasemete) 
nimetusi ja probleeme arutati Skandinaavia Inseneride Organisatsiooni 
koosolekul Oslos 11 – 19 juunil 1999.a. Käesolevaga võtan sellel koosolekul 
peetud diskussiooni alusel kokku  Skandinaavia Inseneride Liitude arvamused 
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kutse  tõendamise tähtsuse kohta isiku õiguste kaitsel ning  tema  professionaalse 
kompetentsuse ja  mingil ametikohal  töötamise õiguse tõendamise seisukohast. 

Ühiskonna poolt saadud haridus peab tagama  isiku põhiõigused. Ühiskonna 
ülesanne on koolitada inimesi rakenduslikult või teaduslikult  nii, et isik võiks 
jätkata õppimist erinevatel tasanditel ja saavutada ühiskonnas selge professionaalse 
positsiooni.  Siinjuures tuleb silmas pidada EU poliitikat tasemete võrreldavusest, 
mis annab kraadi sisule täiendava tausta. Skandinaavia süsteemi iseloomustavaks 
jooneks on, et siin kasutatakse ühesuguseid inseneri kraade, seda ka näiteks 
B.Sc. ja M.Sc. tasemel.

Pärast baaskraadi omandamist saab isik  õiguse täita konkreetse alaga seotud  
ülesandeid, s.o. töötada õpitud erialal. Lisaks sellele võib isik kasutada oma 
kraadi teistel aladel selliste ülesannete lahendamisel, mis on seotud omandatud 
erialaga. Kraadi kaudu omandatud kompetents on inimese õigus, mis talle antud 
sotsiaalse ja demokraatliku otsustuse tulemusel ning seda ei saa ära võtta, kuni 
pole tõestatud selle kriminaalset kuritarvitamist. 

Teine valdkond, mida tuleb arvestada, on spetsiaalseid oskusi nõudvad 
ülesanded, mis võivad  insenerihariduse seisukohalt olla väga nõudlikud. Sellised on 
näiteks elektrisüsteemide kavandamine, otsuste vastuvõtmine surveanumate kohta,  
elektrijaamade ja nõudlike konstruktsioonide (näit. sildade) projekteerimine, 
tõstukite konstrueerimine ja järelvalve. Need võivad nõuda spetsiaalset oskusi, 
(know-how), mida tuleb demonstreerida lisaks tegelikule baasharidusele ja 
saadud kraadile. Kirjeldatud  juhtudel  on soovitatav, et  nõuded oleksid selgelt 
formuleeritud üldistes kompetentsuse ja (kutse)kvalifikatsiooni kirjeldustes.  
Niisuguste tööde tegemiseks vajaliku lisakompetentsuse saamiseks  on vajalik 
avaliku ja demokraatliku organi otsus, mis kiidab heaks isiku  kompetentsuse 
tunnistamise.

Tavaliselt selliseid spetsiaalseid kvalifikatsioone kontrollib ja kinnitab spetsiaalne 
institutsioon või organ, mis on moodustatud küsimuse all oleva valdkonna 
esindajatest. Näiteks asjasse puutuvast ametkonnast (valitsuse osakonnast), 
haridusasutustest ja selle eriala praktikutest. Selle institutsiooni või organi 
eesmärk on kontrollida kvalifikatsiooninõudeid ja jälgida nende  arengut selleks, 
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et nõudmised oleksid kaasaja tasemel ja otseses vastavuses reaalse vastutusega. 
Valitsev organ teostab järelvalvet kvalifikatsiooni üle testide (eksamite) või teiste 
vahenditega ja annab taotlejatele kutsetunnistuse. 

Tehnoloogia valdkonnas on seisukohad spetsiaalse kvalifikatsiooni suhtes 
määratletud kindla perioodi jaoks, kuna koos tehnika ja tehnoloogia arenguga 
muutuvad ka nõudmised. Sellisel juhul tuleb spetsiaalset kvalifikatsiooni 
perioodiliselt - näiteks iga viie aasta järel - kontrollida nii, et kompetentsus säiliks 
ja võiks anda ohutuse garantii üksikisikutele või tarbijakaitsele. 

Kolmas valdkond on mitmesugused tiitlid, muuhulgas need, mida annab eriala- 
või kutseorganisatsioon. Nendel tiitlitel ei ole märkimisväärset tähtsust isiku 
kompetentsuse seisukohalt  ilma, et seda kinnitaks ametliku avaliku institutsiooni 
(organi) otsus. Igakord kui ametlik avalik organ  annab mistahes sedalaadi 
protseduuri üle mingile kõrvalisele organisatsioonile, peab ametiisikutele jääma 
õigus kontrollida igat otsust, tagamaks, et otsused on püsivad ning avaliku arvamuse 
poolt tunnustatud ja omaks võetud. Skandinaavias rakendatakse seda mõnedel 
aladel, kus on olemas teatud kindlad professionaalsed kvalifikatsiooninõuded, 
näiteks raamatupidamise, auditeerimise ja muude teenuste alal. Kuid reeglina 
võib öelda, et  protseduurid, mis on seotud tehnika ja tehnoloogiaga, sel viisil 
ei tööta. Kõrvalistel organitel ei ole õigust määrata kompetentsust. 

Kokkuvõttes võib väita, et mida enam on käsitletav ala administreeritud, seda 
selgem ja lihtsam on selle praktiline rakendamine. Baaskraadide kvaliteedinõuded 
ja muud elemendid peavad olema allutatud järelvalvele, mis baseerub 
demokraatlikul administreerimisel ja üldistel printsiipidel. Optimaalne praktika 
võib formeeruda kolmepoolsel printsiibil, kus hariduse andjad, üliõpilased ja 
haritlased  ning need, kes vajavad haritlasi, kohtuvad selleks, et määrata kvaliteedi 
standardit. Sama kehtib spetsiaalsete kvalifikatsioonide kohta. Ka need peavad 
olema avalikult kontrollitavad ja sellised, et kõik osapooled võivad koos osaleda 
kvaliteedi määrangu väljatöötamisel ja jätkuval  kaasajastamisel. 

Parimate soovidega
Matti Viljanen
Soome Kutseliste Inseneride Liidu esimees
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Lisa 5 
 
INSENERID TOETAVAD  ANDRES ÖPIKU VALIMIST
Heino Levald 
Äripäev  04.02.2000

Eesti Inseneride Kutseliit (EIK) avaldas oma üldkoosolekul toetust TTÜ rektori 
kohale kandideerivale professor Andres Öpikule. Teised kaks kandidaati on 
osalised Eesit tehnikahariduse kriisi põhjustamisel. 

Eesti Inseneride Liit (EIL) hakkas 1993. a. teostama kava, mille kohaselt on 
iseseisva inseneritöö tegemiseks õigus nn. volitatud inseneridel ja volitamise õigus 
on monopoolselt EIL-il.  Volituse saamiseks pidi ülikooli lõpetanu kaks aastat 
töötama oma erialal, esitama oma töö tulemused ja  maksma 2500 krooni. 
Inseneritöö jätkamiseks pidanuks saama EIL volituse ka varem hariduse saanud 
insenerid. Kava autoriteks olid professorid L. Mõtus  ja A. Keevallik, kes nüüd 
mõlemad kandideerivad TTÜ rektoritoolile. Äriideena oli projekt hiilgav. Vaja 
oli vormistada selline kutsete omistamise õigus seaduse kujul. EIK ja TALO  
sellega ei nõustunud. Seadus ei läinud läbi, kuid 1994. aastal võttis valitsus 
vastu määruse diplomite kohta, mille kohaselt neile enam ei märgita kutset ega 
eriala, vaid ainult õppekava nimetus. Sellest ajast alates TTÜ  lõpetajatele 
insenerikutset ei omistata. Alates 1994. aastast on TTÜ igal aastal lõpetanud 
umbes 1000 insenerikutseta ja erialata noort. Tööandjad ei tea, kuidas kutseta 
insenere rakendada ja millist palka maksta, sest vastutust nõudvale isegi lihtsale 
inseneritööle neid täiendava koolituseta lasta ei saa. 

Väljapääsuks tekkinud absurdsest olukorrast alustati haridusministeeriumis 
kutseseaduse eelnõu koostamist, orienteerudes Euroopa Liidu soovitustele. Seal 
ei nähta inseneridiplomi saamiseks ette eritingimusi. EL tunnustab ka TPI-s varem 
antud tehnikaharidust Lääne magistritasemel olevaks. Eeskätt L. Mõtuse ja A. 
Keevalliku vastuseisu tõttu on seadus veel vastuvõtmata. Nad ei taha loobuda 
oma kavast. Alles siis, kui eelnõu koostamine anti sotsiaalministeeriumile, 
eemaldati sealt vastav säte. Kuid seadus on  veel vastu võtmata ning pole 
loobutud mõttest säilitada seal EIL monopoolne inseneride kutsete andmise 
õigus. 

Insenerihariduse kriisist ülesaamiseks on vaja, et TTÜ hakkaks uuesti 
välja laskma insenere, kel on küllalt lai teoreetiline ja praktiline ettevalmistus 
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magistriõppe tasemel. See lahendaks ka tehnilise rakenduskõrghariduse 
probleemi. Kui TTÜ orienteeruks diplomiõppe ehk rakendushariduse asemel 
magistritasemega insenerikoolitusele, siis jääks rakenduskõrgkoolide tase alles 
ning üldine tehnikahariduse tase Eestis tõuseks. Muidu peaksid nad laskuma 
kutsekõrghariduse ehk endise tehnikumi tasemele tagasi. 

On kahtlane, et need, kes Eesti insenerihariduse TTÜ-s kriisi tõukasid, selle 
sealt välja suudaksid tuua, isegi kui tahaksid. Seetõttu leiame, et seda võib teha 
rektorina vaid Andres Öpik, mitmenda põlve teadlane ja inimene, kes ei ole 
segatud Eesti insenerihariduse jaoks raskete tagajärgedega intriigidesse. 

Heino Levald
Tehnikakandidaat, majandusdoktor
Eesti Inseneride Kutseliidu juhatuse esimees

Selgituseks
Andres Öpiku rektoriprogramm oli vastuvõetav ning  EIL´i poolne toetus oli 
temale ja paljudele hääletamisel osalevatele kolleegidele teatavaks tehtud ning 
nende toetuse leidnud. Hääletamise eel loobus A. Öpik kandideerimast ning 
tegi ettepaneku kõigile, kes oleksid tema poolt hääletanud, anda oma hääl 
A. Keevallikule, kes selle tulemusena saigi TTÜ rektoriks. Mõlemad on 
korporatsiooni Livika liikmed.
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Lisa 6 
 
EESTI INSENERIDE KUTSELIIDU SEISUKOHAD KUTSESEADUSE 
RAKENDAMISE KOHTA KÕRGKOOLIDE LÕPETANUTE SUHTES

Eesti Inseneride Kutseliit on olnud koos TALO-ga aastaid kindlatel ja 
ühestel seisukohtadel kõrgkoolide lõpetanutele kutsete omistamise küsimustes. 
Need seisukohad põhinevad kõigi tööturu osapoolte huvide tasakaalustatud 
esindamise ja kaitsmise põhimõttel, mida  toetavad ja teostavad nii  Euroopa 
Liit kui Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ILO. Need seisukohad olid selgelt 
väljendatud muuhulgas 1998. aastal TALO juhatuse esimehe poolt Eesti 
haridusministrile saadetud kirjas. Asjaolu, et Haridusministeerium  ei suutnud 
neid seisukohti seaduseelnõu koostamisel mitme aasta jooksul arvestada, oli 
põhjuseks, et Kutseseaduse eelnõu koostamine anti Haridusministeeriumilt üle 
Sotsiaalministeeriumile. 

Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud ja enam kui aasta eest vastu võetud 
Kutseseaduses on EIK ja TALO  seisukohad arvesse võetud, kuid mitte kõiki 
neist ei ole nn. raamseaduse tekstis otsesõnu kajastatud ning osa neist on jäetud 
rakendusaktide korraldada. See on jätnud võimaluse Kutseseaduse rakendamist 
pidurdada ning asuda seaduse tõlgendamisel ja muutmisel selles väljendatud 
põhimõtete ja seisukohtade hägustamisele ja eiramisele. Pidurdava tegevuse 
näiteks on asjaolu, et seni pole suutnud tööle asuda inseneride kutsenõukogu. 
Seaduse hägustamise näiteks aga on Kutsekvalifikatsiooni  Sihtasutuse töötajate 
poolt esitatud Kutseseaduse muutmise ettepanek, mis deformeerib seaduse 
mõtet nii, et EIK juhatus ei saanud sellega kuidagi nõustuda. Vastandina sellele 
Sotsiaalministeeriumi poolt hiljuti esitatud asjakohased parandusettepanekud 
täpsustavad seadust ja hõlbustavad selle rakendamist ning said seetõttu EIK 
juhatuse toetuse. 

Selguse huvides kordame oma seisukohti vastavuses praegu kehtiva seadusega:

1.   Kõrgkoolide (sealhulgas ülikoolide)  kõik edukad lõpetajad  peavad 
kõrgkooli lõpetamisel saama algse kutse ja/või  teadusliku kraadi sel erialal, mida 
nad õppisid,  ning vastava diplomi. 
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2. Diplom annab kõrgkooli lõpetanule eluaegse õiguse töötada erialast 
kõrgharidust nõudval ametikohal, välja arvatud need ametikohad, mille täitmiseks 
on nõutav spetsiaalne luba ehk litsents või on kehtestatud muud erinõuded. 
Nende nõuete täitmiseks  vajalikke täiendavaid ja  kõrgemaid kvalifikatsioone 
omandatakse täiendusõppe korras.

3. Juhul, kui  algse kvalifikatsiooni ja kutse saamiseks on vajalik praktilise töö 
kogemus, nähakse selle saamine  ette kõrgkoolide õppekavades ning seda 
korraldab kõrgkool.

4. Kutsete omistamine  kõrgkoolide poolt toimub kutseid omistavate organite 
otsusel lõpetaja kvalifikatsiooni hindamise kaudu õpingute käiku kajastavate 
dokumentide ning komisjoni ees eksamite sooritamise ja/või  lõputööde või 
-projektide kaitsmise tulemuste alusel.  

5. Kutseid omistavad organid moodustatakse kõrgkoolide ja erialade kaupa 
vastavalt vajadusele.

6. Kutseid omistavate organite töö objektiivsuse tagamiseks on nende koosseisus 
esindatud kõik tööturu osapooled:
 - tööandjad - et võiks olla kindel kutsetunnistuse või diplomi pädevuses 
ja kutse saajate kutseoskuste ja isikuomaduste vastavuses tööandjate nõuetele;

- töövõtjad (kutseliit või ametiühing) - et kutse saamise võimalused 
poleks liiga ahtad ning antavad kutseoskused küllalt sügavad ja laiad selleks, et 
need omandanud inimesed võiksid tööturul edukalt esineda;
 - erialaliidud - et kutsete saajate erialased teadmised, oskused ja  
kogemused oleksid küllaldased;
 - kool - et saaks kutsete omistamise protsessis vahetut tagasisidet  
poolte nõuete kohta ja arvestada seda oma töös.

7. Kutseid omistavate organite tööd  rahastavad need kõrgkoolid, mille kutse 
taotlejad on lõpetanud. 
8. Eriala- või kutseliitu kuulumine ei saa olla kutse omistamise tingimus.
9. Täiendusõppe tulemusel saadavate täiendavate ja kõrgemate kvalifikatsioonide 
ja kutsete omistamine ning välisriikides välja antud diplomite tunnustamine Eestis 
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toimub põhimõtteliselt samasuguses korras, nagu algse kutse omistamine. 

Lisaks sellele märgime järgmist:

EV Haridusseadus (§ 21) määrab, et isiku haridust, kutset, eriala ja õppeasutuse 
lõpetamist tõendab tunnistus või diplom, mille vormi ja statuudi kinnitab Eesti  
Vabariigi Valitsus.  Hilisemad EV Valitsuse 1994. aastast pärinevad määrused, 
milliste kohaselt  kõrgkoolide diplomitele ja kutsekoolide lõputunnistustele 
kutset ega eriala ei märgita,  eiravad seda seadust ning tekitavad kutset mitte 
omavatele diplomite ja lõputunnistuste omanikele  raskusi nii kodumaisel, kuid 
eriti välismaisel tööturul. Nende määruste toime on vaja viivitamatult peatada 
ning otsustada, kuidas omistatakse kutse nendele tuhandetele inimestele, kes 
lõpetasid kõrgkoolid ajavahemikul 1994. aastast kuni tänapäevani. 

Eelpooltoodud seisukohad on heaks kiidetud EIK juhatuse koosolekul 20. 
veebruaril 2002.a.

Heino Levald
Eesti Inseneride Kutseliidu juhatuse esimees 
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Lisa 7  
 
HARIDUS, KUTSE JA TÖÖTURG
Heino Levald
Eesti Mereakadeemia professor  
tehnikakandidaat, majandusdoktor
Õpetajate Leht 31.05.2002 

Aeg-ajalt ilmub kutseharidusest asjalikke artikleid, nagu Märt Tomsoni oma 
möödunud nädala Õpetajate Lehes. Kuid nii nagu peaaegu kõik sellel teemal 
kirjutatu, oli seegi artikkel kreenis riigi ja tööandja poole ning jättis täiesti kõrvale 
kutsehariduse kolmanda osalise – kutsehariduse omandaja, kelle olemas- ja 
rahuloluta pole erilist mõtet ka süsteemi teiste osapoolte pingutustel. Käsitlemata 
jäid ka kutsehariduse seosed muu haridussüsteemiga. Olles viimastel aastatel 
nende probleemidega vahetult tegelnud, tahaksin ka sõna sekka öelda ja sel 
teemal mõttevahetust ärgitada.
Asudes polemiseerima kutsehariduse, -koolituse ja -õppe teemal, 

tuleks esmalt täpsustada, mis need ikkagi on. On ju mõistete mitmeti 
mõistmine üks peamisi üksteisest möödarääkimise ja -tegutsemise põhjusi. 
Kutseharidus annab kutse või elukutse või kutsekvalifikatsiooni – kuidas keegi 
seda nimetada tahab. Kutse on teadupärast inimese oskus teha mingit suhteliselt 
keerukat tööd ning sellega kaasnev vastutus tulemuse eest. Kutsealase oskuse 
ning selle tulemuste eest vastutuse kandmise kohustuse ja võime kinnitab 
kutsetunnistus, diplom või sertifikaat. Alles siis, kui inimesel on dokumendiga 
tõendatud kutse, on tal seaduslik õigus teatud keerukusega tööd teha ja 
tööandjal õigus temalt selle eest vastutust nõuda. Siis on tal ka õigus nõuda ja 
saada sellist palka, nagu tema töö tööturul väärt on. Alles siis tekib kutseühingul 
(kui see muidugi olemas on) võimalus kaitsta selle inimese õigusi tööturul.

Tööturg on täis piraatkaupa

Tööturul ei ole kaup mitte inimene, vaid tema oskused ja nende realiseerimiseks 
vajalikud omadused, mida koos nimetataksegi kutseks. Kutse olemasolu tõendab 
kutsetunnistus või diplom. Küündimatud on jutud sellest, et kutset tõendavad 
dokumendid pole tänapäeval vajalikud, puhtaid kutseid enam ei esine, tööandja 
ja töötaja lepivad haridust tõendava dokumendi ja hinnetelehe alusel kokku, 
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mida ühel on vaja on ja mida teine teeb. Sama küündimatud nagu väide, et 
mistahes kaubal pole vaja kvaliteedisertifikaati ega -garantiid – kaup ja tema 
kirjeldus räägivad enda eest. Sertifikaadi ja garantiita kaup on piraatkaup, mille 
hind on garanteeritud kvaliteediga kaubast tunduvalt odavam.  
Kindlasti on palju neid, kes on väga rahul, et meie tööjõud on tööturul 

sertifitseerimata ja soovivad, et see jääkski nii. Ainult haridust, mitte kutset 
tõendava diplomiga inimese tööjõu saab ju hoopis odavamalt kätte, 
tööülesandeid täidab ta enamasti piisavalt hästi. Töötajana on aga eriti lojaalne, 
sest tunnustatud kutsetunnistuseta pole tal kerge end kuskile mujale pakkuma 
minna, samuti ei saa ta ka kutseliidu liikmeks astuda. Alati võib teha nii töötajale 
kui teda koolitanud süsteemile etteheiteid, et need pole tööandja seisukohast 
vajalikul tasemel. Tõelised professionaalid ei taha olla piraatkaup, kuid seni, kuni 
pole toimivat objektiivset ja üldtunnustatud kutsete omistamise süsteemi ega 
üksmeelt selle vajalikkuses ja toimimise alustes, on nad selleks sunnitud.

Toodetakse kõrgharidusega kojamehi

Kutse ja kutsetunnistus on tööturul vajalikud igal erialal ja tasemel, kus 
on nõudmist ja pakkumist. Alates töölis- ja spetsialistikutsetest ning 
täienduskoolituse tulemusena saadavatest lisakutsetest kuni professorikutseni. 
Mingi kutse saamise võimalus peaks kaasnema igasuguse koolitusega, mille kas 
või üks eesmärk on inimesele elus toimetuleku võime andmine või selle tõstmine. 
Olen kunagi kirjutanud artikli “Haridus, mis ei anna kutset, töötab tühikäigul” ning 
olen seda meelt tänini. Kutset ei pruugi anda vaid üldharidussüsteem, sest selle 
ülesanne on valmistada inimesi ette õppeks kõrgematel või erihariduse tasemetel. 
Lihtsamatel aladel võiks siiski anda, sest kaugeltki kõigil ei õnnestu minna kohe 
või üldse edasi õppima ning nad võivad vahepeal jääda töise sissetulekuallikata. 
Kõrgharidussüsteem, mis tõstab vaid abstraktselt inimeste kultuuritaset ega anna 
mingisugust kutset, toodab piltlikult öeldes kõrgharidusega kojamehi. Ning see, 
et sellekohase ettevalmistuse, oskuste ja kogemusteta, lihtsalt ükskõik mis alal 
haritud ja õigesse parteisse kuuluvad inimesed võivad meil kui tahes kõrgeteks 
juhtideks saada, ei ole meie õnn, vaid õnnetus. Selle all kannatab nende töö 
tulemus ja meie kõigi elukvaliteet. Ja vastutust halva tulemuse eest pole sellistelt 
juhtidelt mõtet nõuda – nende töö kvaliteet pole ju millegagi tagatud.

Kui haridussüsteemi üheks prioriteediks seada tööturu jaoks nii oluline 
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kutse omistamine ja selleks eelduste loomine, tuleb kutseharidussüsteemi 
hulka lugeda kõik need haridusasutused, mis annavad kas või mingisuguse 
kutse, sõltumata sellest, kas kutseoskuste õpetamine ja kutse andmine 
on koolitüübi esmaeesmärk või mitte. Inimeste eluvajaduste paremaks 
rahuldamiseks peaks igasugune kool, k.a üldhariduskool andma soovijatele ka 
mingi kutse või eriala, rääkimata kõrgharidusest ja täiskasvanute koolitamisest. 
Tööturul ja elus mitmesuguseid õigusi ja võimalusi avavate kutsetunnistuste, 
lisaerialade ja litsentside kogumine on elukestva õppe üks tõsisemaid stiimuleid. 
Selle praktilise aspekti tunnustamine ja sissetoomine võimaldaks anda sootuks 
selgema suunitluse ka Eesti haridusstrateegiale ja arengukavale.

Kutseta ei saa välismaa tööturule

Paraku nimetatakse meil kutsehariduseks ikka ainult tööliskutsehariduse või sellest 
natuke kõrgemat taset. Ning ollakse seisukohal, et neilt, kes seda suhteliselt 
madala tasemega haridust saavad või peaksid saama, ei tasugi midagi küsida, sest 
ega nad nagunii midagi tea. Hobuselt, keda peremees õpetab rakmeid kandma 
ja koormat vedama, ei küsita ju, mis ta sellest arvab. Nende eest räägivad 
tööandjad ja riik, kui räägivad. Teisi rääkijaid pole. Ametiühingud on alles nõrgad. 
Amet ja kutse olevat hoopis erinevad asjad. Ka kutseta inimene võib ametit pidada. 
Tööjõu piraatturg annab selleks piisavalt võimalusi ja otse sunnib nii tööandjat kui 
ka töövõtjat sellele vastavalt tegutsema. Ning siis imestatakse, miks kutsehariduse 
tahtjaid nii vähe on ja miks enamik noori soovib kas otse tööle või kõrgkooli 
minna. Ehkki lõpuks tuleb ka paljudel viimastest hakata ikkagi lihttööd tegema. 
Siis juba nii oskuste kui ka kutseta. Muud tööd lihtsalt pole. Jutud seoses Eesti 
astumisega Euroopa Liitu avanevast välismaa tööturust on bluff. Meil lihtsalt pole 
seal midagi peale hakata. Kui puudub kodus kehtiv kutse, mis siis veel välismaast 
rääkida. Piraatkaup läheb sealsel tööturul paremal juhul läbi vaid lihttöö tasemel. 
Asjad saaksid hoopis teise ilme, kui kutse andmise kohustust laiendada 
haridussüsteemi sellele osale, mis peaks andma inimesele kõige elementaarsema 
– elus toimetuleku võime –, sh kõrgharidusele ja täienduskoolitusele.

Eesmärk on kõrge kultuuritase

Meie haridus- ja koolitussüsteem, vähesed erandid välja arvatud, ei ole juba 
kaheksa aastat andnud oma lõpetajatele üldse mingisuguseid kutset tõendavaid 
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dokumente. 1994. a lõpetati kutse- ja kõrgkooli diplomitele kutse märkimine 
ja selle omistamine koolis. Enamikul inimestest pole seetõttu ettekujutustki, mida 
kutse endast kujutab, kas see on üldse vajalik, kui seni on selleta läbi saadud, ja 
kes seda omistama peaks. Mida kõrgem haridustase, seda vähem sellest teatakse 
ja seda vähem on neid, kes on valmis eespool kirjeldatud süsteemi tunnustama. 
Samas kui Soomes on koolikohustuse lõpu ealistest noortest enam kui pooltel juba 
mingi üldtunnustatud kutse olemas, ilma et enamik neist oleks kutsekoolis käinudki. 
Ning kogu elukestva õppe põhisisu seisneb tasemeõppe kaudu põhiliste kutsete 
saamises ning täiendusõppes täiendavate kutsetunnistuste ja litsentside kogumises. 
Kõik see ei välista ka tasemeõppes inimese üldise kultuuritaseme tõstmisele 
suunatud ainete õpetamist ja sellealast teadustööd. Põhiliselt jääb see siiski 
huvihariduse tasemele, millega tegelevad need, kellel selleks huvi ja võimalusi. 
Kuulen juba küsimust, kuhu jääb kultuur. Just inimeste kõrge kultuuritase 
on paljude arvates meie haridussüsteemi peamine eesmärk. Inimesi erialade 
järgi jaotav administreerimine ainult segavat selle eesmärgi saavutamist. 
Kuid mida on ühiskonnas või tööturul väärt kultuurseks haritud, kuid 
praktilise kutseta inimene, kes ei oska muud kui teisi endataolisi koolitada? 
Üks asjade kehva seisu põhjusi on selles, et aastaid kestnud kemplemise tagajärjel 
nendega, kes tahtsid kutsete omistamist teha kitsaste tsunftide tuluallikaks, võeti 
üldiselt mõistlik kutseseadus vastu alles poolteise aasta eest. Selle rakendamisega 
ollakse paljudel aladel ja tasemetel alles ületamatutes raskustes. Eriti kõrghariduses. 
Kaheksa aastast pole Eestis, kui merendus, lennundus ja veel mõned alad välja 
arvata, üldse kellelegi kutseid antud. Anti vaid haridust tõendavaid diplomeid 
ning oldi endaga rahul.

Kutseseadust tuntakse halvasti

Kutseseaduse seletamisega neile, keda see kõige enam puudutab – töötajatele 
ja õppuritele – pole õieti alustatudki. Ega saagi alustada, sest asi on asjaosalistele 
endilegi suuresti segane ning ettepanekuid kutseseaduse muutmiseks on 
seinast seinani. Olgu taustaks teadmine, et kui hakatakse omistama kutseid ja 
kutsetunnistusi, mis kehtivad ka teistes maades, tõuseb meilgi kvalifitseeritud tööjõu 
hind, kuid madalad palgad on Eesti majanduse konkurentsivõime tähtsaim alus. 
Paljude arvates on kutseseaduse alternatiiv Bologna deklaratsioon, milles 
kutsetest midagi ei räägita, kuid vähesed on saanud aru, et selle deklaratsiooni 
mõte on ainult soodustada ühtsete teaduskraadide abil õpilaste ja üliõpilaste 
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liikumist ühest koolist, õppetasemest ja Euroopa riigist teise. Tähelepanuta 
jäetakse, et teaduskraadid (v.a kõrgemad) annavad nende omajatele vaid 
eeldused edasisteks õpinguteks ja koha kitsukesel teadustöö turul. Mujal pole 
nendega, eriti bakalaureusekraadiga, suurt midagi teha. Võttes deklaratsiooni 
tingimusteta täitmiseks ning loobudes diplomiõppest ja kutse andmisest, 
eemalduvad Eesti ülikoolid elu tõelistest vajadustest veelgi enam. Kuid häda 
pole, rakenduskõrgkoolid on nende kohta juba sisse võtmas.

Haridusministeerium avagu silmad

Näib, et haridusministeerium, kes ei saanud aastaid kutseseaduse 
koostamisega hakkama, vaatab ka täna kogu protsessi ükskõikselt pealt ja 
lähtub kutsehariduse küsimustes ikka alles aastakümnete vanusest seisukohast, 
et kutseharidus hõlmab ainult tööliskutseharidust. Sellest ettekujutusest 
tulenevalt arendatakse mõtteid riigi ja tööandja osast, märkamata, et 
räägitakse asjast, mis puudutab kogu Eesti ühiskonda ja vahetult iga inimest, 
kes tööst ja töötasust huvitub, sõltumata sellest, milline haridus tal on. 
Haridusministeeriumil on viimane aeg teadvustada, et kutseharidus on kõiki 
haridustasemeid läbiv nähtus. Sõna kutsehariduse arendamise ja kutseseaduse 
rakendamise kohta tuleb anda mitte ainult riigi ja tööandjate esindajatele, vaid 
ka protsessi kolmandale osalisele – kutseharitavatele ja -hariduse saanutele. Just 
sellisest lähenemisest võib kujuneda tulevase hariduskontseptsiooni alus, mille 
koostamine on haridusministeeriumi seaduslik kohus, aga millega ta seni toime 
pole tulnud. Mida kiiremini haridusministeerium oma senisest tegevusetusest sel 
alal loobub ja silmad avab, seda parem talle ja kogu Eesti rahvale.
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Lisa 8 
 
BAKALAUREUSEKRAAD EI ANNA VEEL 
INSENERIKUTSET  
 
Väino Verlin, Eesti Inseneride Kutseliidu juhatuse esimee 
Äripäev 09.05.2005 

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) professor R. Kattel analüüsib 28. veebruari Eesti 
Päevalehes Eesti majanduse arengut takistavaid põhjuseid, eriti oskustööliste 
nappust või nende liikumist sektorisse, kus nende oskusi ja teadmisi vaja pole.  
 
Kindlasti soovivad tööandjad, et tööjõud meie 
tööturul oleks odav, sertifitseerimata ja jääkski selliseks.  
 
Tööelus toimuv ja see, et Eesti majandus on juba hea mitu aastat karil, on 
tulemus. Põhjust tuleb otsida sealt, kus oskustööjõudu ette valmistatakse. 
Kas keegi kannab vastutust selle eest, mida Eestis on tehtud ja tegemata 
jäetud nii inseneride, tehnikute kui ka oskustööliste ettevalmistamiseks. 
Ilmset mitte, miks muidu on võimalik, et maailma majandusfoorumi hinnangul 
on Eesti konkurentsivõimelt 29 väikeriigi hulgas 17. kohal. Madalama 
hinnangu saanud kriteeriumide hulka kuuluvad: kvalifitseeritud insenerid, 
oskustööjõud – 29. koht; ühiku tööjõukulu, tootlikkus ja tippjuhid – 
28. koht; sotsiaalne ühtekuuluvus – 29. koht; elukvaliteet – 29. koht.  
 
TTÜsse võeti 2004. aastal vastu 2226 üliõpilast, inseneriõppesse vaid 322 
ja sedagi ainult ehitusinseneri erialale. See moodustab kogu vastuvõtust kõigest 
14,4%, ülejäänu on bakalaureuseõpe. See, et õppetöö toimub inseneri erialadel, 
ei oma sisulist tähtsust, kuna tööellu väljutakse pärast kolmeaastast ettevalmistust 
magistriõppeks. Bakalaureuse esimene tase ei anna aga piisavat erialast 
ettevalmistust ja nende inimeste arvestamine insenerihariduse saanute hulka on väär.  
 
Küll annab bakalaureusekraad õiguse väljumiseks tööellu ja seda õigust kasutab 
enamik noori. Tegemist on kvalifitseerimata odava tööjõuga, kellel on töökoha 
leidmisega tõsiseid raskusi. Kindlasti soovivad tööandjad, et tööjõud meie 
tööturul oleks odav, sertifitseerimata ja jääkski selliseks.
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MIKS NAD STREIGIVAD? 
Heino Levald 
tehnikakandidaat, majandusdoktor, Eesti Inseneride Kutseliidu esimees 1993–2002 
Postimees 25.01.2007 

Arste ja meditsiiniõdesid ühendavad kutseliidud ähvardavad streikida. Nõutakse 
palgatõusu ja selle tagamiseks tervishoiu paremat rahastamist. Muidu läheb veelgi 
enam arste ja õdesid tööle välismaale. Streigiga lubasid algul solidaarselt ühineda 
ka transporditöötajate ametiühingud, mis ühendavad bussijuhte, meremehi ja 
lendureid. Ka neil on võimalus minna tööle välismaale, kus palgad suuremad. 

Miks ei lubanud ühineda meedikute streigiga ka näiteks kooliõpetajad, 
agronoomid, insenerid, bioloogid, keskkonnakaitsjad ja ajaloolased ning teistel 
aladel hariduse saanud inimesed? Kas nende palgatase on suurem või on nad 
muidu oma eluga rohkem rahul?
Tegelikult ei ole ju asi sugugi nii. Nad ei saa lihtsalt välismaale erialasele tööle 

minna. Nende diplomid ei võimalda seda. Ning streikides võib praegusestki 
töökohast ilma jääda. 
Miks ühed saavad välismaale erialasele tööle minna ja palka nõuda, teised 

aga mitte? Sellise olukorra peamine põhjus on selles, et Eestis antakse kaht liiki 
kutseharidust. 
Mõnel erialal antakse Eestis haridust rahvusvaheliste nõuete kohaselt ning 

sellega kaasneb kutse ehk kvalifikatsioon, mis loob võimaluse erialaseks tööks nii 
kodu- kui välismaal. Nende hulka kuuluvad arstid, meditsiiniõed, meremehed, 
lendurid, autojuhid ja veel mõned. 
Teistel erialadel antakse kooli lõpetamisel diplom, mis tõendab hariduse saamist 

läbitud õppekava järgi, kuid ei tõenda kutse ehk kvalifikatsiooni saamist, seega 
ei anna ka õigust erialaseks tööks. Kutset ehk kvalifikatsiooni ning koos sellega 
õigust teha õpitud tööd lõpetanutele tegelikult ei antagi. Tööandjale jääb sellise 
diplomi alusel teadmata, kas töösoovija seda oskabki. 
Kuni 1991. aastani anti kutse ehk kvalifikatsioon ja seda tõendav diplom 

kõrgkooli või kutsekooli lõpetamisel kõikidele lõpetanutele. Kutse saamiseks 
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vajalike nõuete täitmist ja lõpetanute kutsealast pädevust kontrollis koolist 
sõltumatu riiklik eksamikomisjon. Tollaseid meie kõrghariduse diplomeid 
tunnistavad Euroopa Liidu maad magistri tasemel olevateks ning alates möödunud 
aastast teeb seda ka Eesti. 

Kutseid ei saa

Üheksakümnendate aastate alguses likvideeriti Eestis kõrg- ja kutsekoolide 
lõpetajatele seni kutseid andnud riiklikud eksamikomisjonid. Diplomite 
väljaandmise õiguse said koolid. Samal ajal kaotasid paljud koolid oma 
õppekavadest praktika, mida oli uutes oludes tülikas korraldada. 
Peagi ilmnes, et selliste õppekavade järgi õppinud lõpetajad erialaseks tööks 

vajalikku kvalifikatsiooni enam tegelikult ei saa. Ent selle asemel et nõuda koolidelt 
õppeprotsessi sellist täiustamist, et see rahuldaks kutsete saamise nõuded, ja 
korraldada koolist sõltumatu õpetamise tulemuste hindamine, võeti 1994. 
aastal vastu valitsuse määrus, mille järgi kõrg- ja kutsekoolid enam lõpetanutele 
kutset ehk kvalifikatsiooni anda ei saanud ja seda diplomitele ei märgitud. Sellest 
ajast alates tõendavad kõrg- ja kutsekoolide diplomid vaid diplomile märgitud 
õppekava läbimist. Erialase töö tegemiseks need diplomid juriidilist õigust ei 
anna. 

Mis on selle põhjus?

Valitsuse nimetatud otsuse kujundajateks olid tollane Tallinna Tehnikaülikooli ja 
Eesti Inseneride Liidu juhtkond. Nende inimeste kindel seisukoht oli, et kutseid 
peavad koolidest sõltumatult andma kas kutsekojad, nagu Eestis enne sõda, või 
siis erialaliidud nagu Inglismaal ja USAs. 
Seda suunda toetas jõuliselt Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Nad ei hoolinud 

sellest, et kutsekodasid kui ametiühingute sõjaeelset aseainet Eestis ei tunnistanud 
rahvusvaheline tööorganisatsioon ILO, mille liige Eesti on, ega ka sellest, et 
Inglismaal ja USAs on tsunftitaolised erialaliidud välja kujunenud sajandite 
jooksul. Eestis neid aga polnud ja pole või on nõrgukesed ning ei ole ka lootust, 
et need nii väikesel maal välja kujunevad. 
TALO ja sellesse kuuluvate kutseliitude protestidest hoolimata jäi valitsuse 

otsus lõpetada kutsete ehk kvalifikatsioonide andmine jõusse ning alates1994. 
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aastast kõrg- ja kutsekoolid enam kutseid ai anna. 
Jäi lootus, et asjad otsustab kutseseadus, mis oli juba siis haridusministeeriumis 

ettevalmistamisel. Kuid selle vastuvõtmiseni õnnestus sotsiaalministeeriumi abiga 
jõuda alles aastal 2000. 
Paraku said eespool nimetatud tegelased sealjuures ikkagi oma tahtmise ning nii 
nagu varasema valitsuse määruse kohaselt, antakse ka kutseseaduse järgi kõrg- või 
kutsekooli lõpetamisel ainult õppekava läbimist tõendav diplom. Kvalifikatsiooni 
ja kutsediplomi võib lõpetanu saada vaid omal soovil vastava tasu eest ning 
mitte varem kui kahe aasta möödudes kooli lõpetamisest tingimusel, et ta on 
selle aja töötanud erialasel tööl. 
Kutse võivad talle väljastada vastavate katsete sooritamise järel omal algatusel 
tekkivad kutset andvad organid. Kutse andmise aluseks on kutsestandardite 
nõuded, mille peavad välja töötama seaduse kohaselt loodud kutsekvalifikatsiooni 
sihtasutuse juurde loodavad kutsenõukogud. 
Sisuliselt jättis selline tühjale kohale üles ehitatud kutseseadus kutsete andmise 
protsessi endiselt ummikusse, sest ei kohustanud koole andma kutseväärilist 
haridust ega sätestanud nende tegevuse tulemuste hindamise korda. Kui 
suhteliselt lihtsamas töölistasemel olevas kutsehariduses suudeti möödunud kuue 
aastaga siiski arvestatav kord luua ning selle alusel on välja antud umbes 16 
000 kutsetunnistust, siis kõrghariduse osas on olukorral nutune.
Kõrgtaseme kutsestandardeid on seni vaid mõnikümmend, kuid toimib umbes 
poolteist tuhat õppekava. Mida peab nendest ühe järgi lõpetanu mingi erialase 
töö tegemise õiguse saamiseks tegema, kui sel erialal ei ole kutsestandardit ega 
kutset andvat organit, ega ole teada, kas kunagi tuleb? 
Ning kuidas saab kooli lõpetanu teha kaks aastat erialast tööd, mis on vajalik 
kutse saamiseks, kui tal ei ole kutset ega järelikult ka õigust seda tööd teha? 
Ning milline on tagajärg?

Järeldused

Kõrgkoolide kutseta lõpetanute arv on alates 1994. aastast tänaseni kasvanud 
hinnanguliselt vähemalt 100 000ni. Nendest on 2007. aasta alguseks saanud 
IV ja V taseme kutsed umbes 2500 inimest. CV Keskuse andmetel võivad 
kutseta kõrgharidusega inimesed välismaal saada ainult töölise kohti. Võib 
öelda, et nendel erialadel töötavad Eesti kõrgkoolid on alates 1994. aastast 
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lõpetanute olukorda arvestades tööturul tühikäigul. 
Kõigile on selge, et Tallinna Tehnikaülikooli 1990. aastate juhtkond ning Eesti 

Kaubandus- Tööstuskoja esindajad, kes olid toimunud kutsereformi eestvedajad, 
saavutasid kas tahes või tahtmata sellise eesmärgi, mida me aimatagi ei osanud 
– olles likvideerinud kutsete andmise süsteemi, välistasid nad tööturu avanedes 
võimaluse, et haritud inimesed saaksid välismaal minna ka mujale kui mustale 
tööle. 
Kui seda poleks tehtud, kuhu siis oleks jäänud meie väikeste palkade eelised, 

mis on Eestit seni rahvusvahelises konkurentsivõistluses pinnal püsida aidanud? 
Ning mis toimuks nüüd, kui tööturg on avanenud? 

Rahvuslik katastroof

See olnuks tõeline rahvuslik katastroof. Selle ärahoidmisega on tuldud edukalt 
toime. Välismaale erialasele tööle pääsevad vaid mõne eriala inimesed. 
Kuid vähesed tajuvad, et paraku kaasneb selle katastroofi ärahoidmisega teine 
hoopis suurem katastroof. Kutsete andmise lõpetamisega kõrg- ja kutsekoolides 
likvideeriti ka haridussüsteemi ja õppimise peamine loomulik eesmärk – elukutse 
saamine. 
Kuid just algne ja täiendavad kutsed võimaldavad elus ja tööturul paremini 
toime tulla ning annavad enamikule inimestest nii algse kui elukestva õppimise 
tõelise mõtte. Kutsete andmise sisulise likvideerimise tagajärjel on see mõte 
kadunud. 
Ei ole ju kutsehariduse tulemuseks ainult autojuhid, lendurid ja muud 
oskustöölised, nagu meie hariduskorraldus sätestab. Kutsed on ka insener, 
ökonomist, pedagoog ja muide ka professor. Kuid mitte Eestis. Vähemalt mitte 
ametlikult. Professorgi on Eestis professor ainult niikaua, kui ta töötab mingis 
kõrgkoolis sellel ametikohal. Mujal on see kutse, meil mitte. 
Hea haridus on rahvuse säilimise ja edu alus. Hariduse mõtte kadumine inimeste 
silmis on minu arvates suurim rahvuslik katastroof, mis võib meid ähvardada. 
Eestis on see toimumas ja selle mõju aina suureneb. 
Olukord vajab kiiret muutmist. Alustada tuleks sellest, et need poliitikud, 
kes sellise olukorra on põhjustanud, ei pääseks pärast eelseisvaid valimisi enam 
kultuuri ja hariduse korraldamise juurde. 
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Lisa 10 
 
HARIDUSKATASTROOFI LEEVENDAMISEKS ON VAJA 
SEADUSI MUUTA 
Toivo Roosimaa
Postimees  30.01.2007 

Heino Levaldi artiklis «Miks nad streigivad» (PM, 25.01.) on õigesti 
märgitud, et varem omistati Eestis kutse igale kõrgkooli lõpetanule. Selleks andsid 
aluse vastavalt kutsenõuetele koostatud õppekavad, nende täitmist kontrollis nn 
riiklik eksamikomisjon. Aastal 1994 selline kutsete andmine Eesti kõrgkoolides 
lõpetati. Tegelikult lõppes sellega Eestis kutsete andmine enamikul tööaladel. 
Kerkib küsimus: kas seda tehti kogemata, suurest rumalusest või meelega?
 
Euroopa Ühenduse Nõukogu reglementeerib oma direktiiviga kutsete 

omistamist vaid vähestes valdkondades. Teistes valdkondades on kutsete 
andmise kord jäetud iga riigi enda otsustada. Eestis reguleerib kutsete andmist 
19.01.2001 jõustunud kutseseadus. Selle alusel on kutsete andmine jäetud 
ühiskondlikele organisatsioonide – kutsenõukogude, kutset omistavate organite 
ja Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse korraldada. Kõrgkoolilõpetaja saab diplomi 
selle kohta, et ta on läbinud hulga kursusi, mis on kantud nn hinnetelehele, 
ning talle võidakse omistada teaduskraad – bakalaureus või magister. Kuid kohe 
lõpetamisel talle kutset omistada ei tohi. Seega ei saa ta kooli lõpetanuna 
ka õigust töötada vastavat kutset ehk kvalifikatsiooni nõudvatel ametikohtadel. 
Paljud üliõpilased, kõrgkoolide lõpetanud ja ka vanemad inimesed lihtsalt ei 
mõista ega teadvusta seda absurdset olukorda. Pealegi näitavad diplomite 
näidised, et kutse andmata jätmist maskeerivate tekstide väljamõtlemisel on 
mõned kõrgkoolid üpriski leidlikud. 

Kutse saamine pärast Eesti kõrgkooli lõpetamist on seotud hulga täiendavate 
tingimuste ja raskustega. Seda, et need on peaaegu ületamatud, näitab 
kutseseaduse alusel välja antud kutsediplomite väga väike arv –1. jaanuariks 
2007 oli V tasemel (ülikool) välja antud kutsediplomeid 639, IV tasemel 
(rakenduskõrgkool) 1157. Tegelikult see ongi pärast 1994. aastat Eestis nn 
rahvusvaheliselt reguleerimata erialadel välja antud kutsediplomite koguarv, mis 
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moodustab selle aja jooksul kõrgkoolide lõpetanute arvust tühise protsendi. 

Meie kutseseadus nõuab, et kutset omistavas organis peavad olema tööandjate 
ja töövõtjate esindajad. Kuna suurem osa viimaste kursuste üliõpilasi nagunii 
töötab, siis kerkib küsimus: miks ei saa kõrgkoolid korraldada oma tööd nii, 
et üliõpilased saaksid õppeajal ka vajaliku praktika, kutsuda kutset omistava 
organi esindajad oma lõpueksamitele ja diplomiprojektide kaitsmistele ning anda 
lõpetanutele haridusdiplomiga koos või kohe selle järel ka kutse? 

Siis saaksid nad kohe tunnustatud ja arenemisvõimeliste spetsialistidena siseneda 
tööturule ning tegutseda ja areneda seal täisõiguslike subjektidena. 

Paljud noored lähevad välismaale õppima just sellise staatuse saavutamiseks ja 
jätavad noorte arvu peatse vähenemise tõttu meie niigi tühjenevad kõrgkoolid 
veelgi tühjemaks. 

Selleks et kõrgkoolid oleks kohustatud õpetama üliõpilasi tasemel, mis tagaks 
koos teaduskraadi saamisega vähemalt mingisuguse algse kutse oma erialal, on vaja 
teha parandused ülikooliseadusse, rakenduskõrgkoolide seadusse, kutseseadusse 
ning kõrghariduse standardisse. 

Ning kõige tähtsam – kutsete omistamiseks tuleb kokku viia kõrgkoolide 
õppeprotsessi kvaliteedinõuded, kutsestandardite nõuded ja kõrgkoolide 
õppekavad. 

Rakenduskõrgkoolide osas on õppekavade vastavuse nõue kutsestandarditele 
püstitatud valitsuse määrusega juba 2003. aastal, kuid seda ei täideta. 
Ülikoolide osas ei ole selle nõudeni jõutud ega niipea vist jõutagi, sest seal 
orienteerutakse peamiselt puhtale teadusele ega tunnetata praktiliste oskuste 
tähtsust ja rahvusvaheliselt avatud tööturu nõudeid. 

Selleks et kaua küpsenud hariduskatastroofi leevendada, tuleb kutsete 
omistamise probleem lahendada äärmiselt kiiresti. 
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EESTI RAKENDUSKÕRGHARIDUSE TULEVIKUST 
Jüri Kann, Eesti Mereakadeemia rektor
Heino Levald, Eesti Mereakadeemia rektori nõunik
Õpetajate Leht 10.august 2007.

Kõrgkoole on Eestis palju. Kuna üliõpilaste arv lähiaastatel oluliselt väheneb, 
peab osa koole paratamatult oma uksed sulgema. 

Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetel oli Eestis 2006. a novembris 
35 kõrghariduse õppekavadest lähtuvat õppeasutust, kus omandas kõrgharidust 
68 767 üliõpilast. Rakenduskõrgkoole oli nende hulgas 20, üliõpilasi 16 
802 ehk ligi 25% tudengite üldarvust. 
Suuremad väljavaated säilida on kõrgkoolidel, kes suudavad paremini rahuldada 
ettevõtluse vajadusi ja õppurite ootusi. Millised on selles rakenduskõrgkoolide 
väljavaated? 

Muutused 90datel

1990. aastate algul võeti varasema universaalse õppe asemel suund 
akadeemilisele kraadiõppele. Õppepraktikat ja tööoskuste õpetamist, mida oli 
raske korraldada, vähendati miinimumini ning kutsete andmine lõpetati. Samal ajal 
toimusid ettevõtluses muutused vastupidises suunas – väikestes ettevõtetes vajati 
järjest rohkem mitte tulevasi teadlasi, vaid praktiliste oskuste ning majanduslike ja 
juriidiliste teadmistega inimesi. 

Töö- ja haridusturu tühja niši peamisteks täitjateks said hulgaliselt tekkinud 
erakõrgkoolid ja riiklikud keskastme õppeasutused (tehnikumid). Vastavalt 
vajadusele muutsid nad õppe suunda ja tõstsid taset ning nende üld nimetuseks 
kujunes rakenduskõrgkool. Õpe nendes oli praktilise kallakuga ning vajadus 
lõpetanute järele suur. Praeguseks on rakenduskõrgharidus kui kõrghariduse 
liik Eestis välja arenenud, kuid ei oma sellisena paraku täit tunnustust – 
õppekohtadele eraldatakse vähem raha, õppejõudude palgad on väiksemad, 
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teadusliku ja pedagoogilise kvalifikatsiooni tõstmise võimalused ahtad. 

Suurimad probleemid on lõpetanutele kutsete omistamise ning rakendusliku 
teadustöö arendamise ja selle alusel teaduskraadide saamisega. Eeskuju võiks 
võtta Skandinaaviamaade ülikoolidest, kus kutseharidus ei ole õppuri jaoks ainult 
tootmistöösse suubuv ummiktee, vaid praktiliste oskuste saamise ja elus paremini 
toime tulemise võimalus. Selle alusel on vaba võimalus minna edasi õppima 
rakenduskõrgkooli või ülikooli ning omandada seejärel hoopis enam kogenud 
inimesena edukalt rakenduslikke või akadeemilisi teaduskraade jne. 

Kutsete omistamise probleem 

Rakenduskõrgharidussüsteemi esmane eesmärk on rahuldada ettevõtluse 
vajadus kõrghariduse ja praktiliste oskustega inimeste järele. Inimese eriala ja 
kvalifikatsiooni kohta annab kõige selgema ettekujutuse kutse või kutsed (seda 
tõendab kutsetunnistus), mis ta on omandanud õppe ja katsetöö tulemusel. 
Töötajale annab kutse omamine õiguse töötada konkreetseid teadmisi ja kogemusi 
nõudvatel ametikohtadel ning saada selle eest vastavat palka. Tööandjale annab 
teadmine, et töötajal on kutse, kindluse tema teadmistes ja oskustes. 

Akadeemilisele arenguteele asunud ülikoolide eestvedamisel lõpetati Eesti 
kõrgkoolides 1994. a kutsete andmine ning alles 2000. a võeti vastu 
kutseseadus. Selle alusel omistatakse koolilõpetanutele kutseid alles kahe 
aasta möödumisel lõpetamisest ning sedagi inimese enda taotlusel erialase töö 
piisava kogemuse olemasolul ja vastavate katsete sooritamisel (käesoleva aasta 
alguseks oli Kutsekoja andmetel kutse saanud vaid ca 1% vahepealsetel aastatel 
lõpetanutest). Kutseta jäämine lõpetamisel tekitab tööandjatele probleeme 
lõpetanu kvalifikatsiooni hindamisel ning valmistab pettumuse lõpetanutele, eriti 
rakenduskõrgkoolides, kuhu astutaksegi harilikult saamaks kutset, mis võimaldaks 
tasuvat tööd. Kutsete omistamisest loobumine on vähendanud ka nõudlikkust 
kõrgkoolide õppekavade suhtes, mida ei koostata enam objektiivsete kutsenõuete 
(kutsestandardite) alusel, vaid suuresti õppeasutuste endi huvidest lähtudes. 
Seetõttu on aastatel 1991–2005 Eestis kehtestatud 1842 õppekava, millest 
2005. a oli kasutusel umbes 700 (nt Soomes on kõrghariduses kasutusel vaid 
ca 250 õppekava). 
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Kõrgharidus, mis ei sisalda ettevalmistust ühekski kutsetööks ega anna 
lõpptulemusena mingisugust kutsekvalifikatsiooni, vabastab kõrgkoolid 
vastutusest oma tegevuse tulemuste eest ja ohustab pikas perspektiivis kogu 
meie haridussüsteemi tulevikku. Kui akadeemiliste teadlaste ja universaalsete 
haritlaste koolitamisel ülikoolides on sellise hariduse andmine veel mõeldav, siis 
rakenduskõrgkoolides on see lihtsalt lubamatu. 

Kutse kohe kätte

Rakenduskõrgkoolis peab õpe võimaldama omistada lõpetanule kohe kooli 
lõpetamisel kutse, mille saamiseks õpilane kooli astus. Eesti Mereakadeemias 
ja selle merekoolis nii ka on. Õpetuse kõrge kvaliteedi tagamiseks on koolis 
Lloyd’s registri sertifitseeritud kvali teedi juhtimissüsteem. Aastase juhendatud 
praktika läbiviimine õppeaja kestel võimaldab saada Veeteede Ame tilt kohe kooli 
lõpetamise järel rah vusvahelise kutsediplomi. Selleks peab aga pärast kolmandat 
kursust õppimise aastaks katkestama. Aastase juhendatud õppepraktikata saaksid 
ka Eesti Mereakadeemia lõpetanud taotleda kutsediplomit alles kolmeaastase 
merel töötamise järel. 

Eeldused analoogse kutsediplomi saamiseks kohe kooli lõpetamisel on ka 
teistel erialadel ja rakenduskõrg koolidel. 2003. a kehtestas valitsus kõrgkoolide 
õppekavade ja institutsionaalse (korraldusliku) akrediteerimise uue korra, mille 
kohaselt peavad rakenduskõrgkoolide õppekavad vastama kutsestandarditele või 
rahvusvahelistele nõuetele ning akrediteerimisele kuulub ka õppetöö korraldus. 
Kui akrediteerimise nõuded on täidetud ning kool annab piisavalt juhendatud 
praktikat, peaks olema õigus saada kutse kohe kooli lõpetamisel. See oleks 
rakenduskõrgkoolide esmane vajalik samm ettevõtluse vajaduste ja õppurite 
ootuste rahuldamiseks. 

Uuringud ja kraadid 

Ettevõtlus vajab järjest enam rakendus uuringuid, mis peavad kujunema 
rakendus kõrgkoolide peamiseks panuseks teadmispõhise ja jätku suutliku Eesti 
arendamisel. Rakendusuuringute korraldamine on akadeemiliste alusuuringute 
korraldamisest keerukam, sest tihti on selleks vaja informatsiooni väga mitmelt 
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teadusalalt. Probleemi sisulisele lahendamisele lisanduvad küsimused, kas leitud 
lahendus on majanduslikult hea, sotsiaalselt vastuvõetav ning hõlpsasti teostatav. 
Probleemide lahendamise töörühmad on harilikult ajutised ning lagunevad pärast 
probleemi lahendamist. 

Rakendusteaduslike uuringute tulemused realiseeruvad keerukate projektide 
ja objektidena. Paraku meil seda praegu ei arvestata. Klassikaliste tulemuste 
puudumisel (publikatsioonid retsenseeritud teadusajakirjades jne), loevad 
akadeemilised hindajad rakendusteaduse tulemused alaväärtuslikeks 
ja rakendusteaduse teisejärguliseks. See takistab rakendus teaduse ja 
rakenduskõrghariduse arengut ning tekitab rakendusteadlastele tihti ületamatuid 
raskusi teaduskraadide saamisel. Halvustavat suhtumist rakendusteadustesse 
on teiste maade eeskujul vaja hakata muutma. Rakendusteaduse tulemuste 
arvestamise ning rakendusteaduslike kraadide omistamise probleem on vaja 
rakenduskõrgkoolide, ettevõtete ning HTMi ühistegevusena lahendada. 

Kokkuvõtteks

Et rakenduskõrgharidus täidaks ettevõtete vajadusi ja õppurite ootusi, tuleb 
luua ettevõtlusele sobiv kutsestandardite süsteem, viia õppekavad vastavusse 
kutsestandarditega, võimaldada juhendatud praktika õppe ajal, kutse omistamine 
kooli lõpetamisel ja rakenduslike uurimistööde teostamine, arendada täiendus- 
ja ümberõpet ning laiendada õhtust ja kaugõpet. Lahendamist vajavad ka 
rakendusliku teadustöö hindamine selle tegelike tulemuste järgi ning rakenduslike 
teaduskraadide omistamine.
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Lisa 12 
HARIDUS, KUTSE JA KVALIFIKATSIOON
Ülo Vooglaid
Levitatud interneti kaudu

Salme Kultuurikeskuses peeti 11. oktoobril (2007) Kutsekoja ESF projekti 
lõppkonverents ”Eesti kutsete süsteem – sild hariduse ja tööelu vahel”. 
Oodati kui just mitte lahendusi, siis veidigi selgust ja ehk ka mõnd vastust 

mõnele üleküpsenud küsimustele. Tänu 16 miljonit krooni maksnud ja hulk 
aastaid kestnud projektile oli selliseks ootuseks päris palju alust.

Paraku tuli tõdeda, et järjekordselt oli mägi sünnitanud hiire. Esitlusel oli 
võrrand viie või seitsme tundmatuga. Tundmatud olid pea kõik need mõisted, 
mida võiks pidada võtmesõnadeks. Vähe sellest, et Kutsekojas ei ole siiani 
õnnestunud määratleda põhimõisteid,  ei olnud korraldajatel näidata ka ühtki 
kontseptuaalset seisukohta ega teaduslikult põhjendatud (usaldatavat) fakti 
kujunenud olude, olukorra ja situatsiooni ning selle põhjuste kohta.

Õppe ja töö vahel haigutab endiselt kuristik, mille sügavust ja laiust 
konverentsi korraldajad ilmselt veel ei hooma. Nad on lubanud ehitada silla üle 
kraavi, mis pidavat praegu lahutama haridust ja tööelu. 

Ei ole võimalik arutlust tervikuna tõsiselt võetavaks pidada ja ei ole ka mingit 
alust arvata, et kõik muutub, kui ulatada projekti jätkamiseks veel 52 miljonit 
krooni.

Lausa hämmastav, et ikka veel oli nii (lõpp)konverentsi korraldajatel kui ka 
teistel esinejatel sassis „eriala” „kutse” ja „amet” ning vastavalt ka erialane, 
kutsealane ning ametialane ettevalmistus. Seetõttu ei saanud midagi välja tulla 
ka auditoorse õppe ja õppepraktika sisu, struktuuri, mahu , seoste, eelduste ja 
funktsioonide käsitlemisest. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et kogu see tegevus, mis on toimunud 
„kutsekvalifikatsiooni” sildi all, on olnud bluff. Tuleb tõdeda, et ollakse 
endiselt lõhkise küna ees.  
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Kõne all on eksistentsiaalsed väärtused. Suhtumisest töösse ja tööinimesesse         
sõltub Eesti tulevik mitte vähem, kui suhtumisest tervisesse ja haridusesse. 
Tööhõive, mis on olnud EL´i kõige valusamate probleemide hulgas, jääb selleks 
ka Eestis, kui selle probleemi põhjustesse suhtutakse siin (ja mujal, kus retsepte 
kokku seatakse) endise mängulisuse ning muretusega.
Vaja on luua ühiskonda nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt läbiv kaasaegne 

elukestva õppe kontseptsioon, mille üheks komponendiks oleks tööõpe ja 
töökasvatus, sh erialane, kutsealane ja ametialane väljaõpe ning täiendusõpe.
Selgus on vaja saavutada ka nii kutse omistamise kui ka kutse äravõtmise 

osas. HTM-s on inimesi, kelle meelest peaks kutse omistatama automaatselt. 
Kutsetunnistus tuleks nende meelest anda kätte koos kooli lõputunnistusega. See 
oleks ehk küll mugav, aga kindlasti mitte tõhus. Oletame esmalt, et iga astme  
koolides õnnestub juba mõne aasta pärast korraldada rahuldavaks peetav erialane, 
kutsealane ja ametialane õpe. Nüüd peab lisanduma tööpraktika, milles algaja, 
olgu ta noor või vana, saab kutsekaaslastele näidata oma pühendumist, väärikust 
ja asjatundlikkust, mille pärast ei pruugi keegi piinlikkust tunda. Meie meelest 
peaks kutse omistamine toimuma töölistele, nagu ka igaliiki spetsialistidele, 
pidulikult ja ametlikult selleks volitatud kutsekaaslaste ettepanekul, enam-vähem 
nii, nagu praegu toimub vastuvõtt loomeliitudesse. 

Õppeasutustes on vaja ette valmistada ISIKSUST, mitte pelgalt 
kutsekvalifikatsiooni!
Vaja on PÕHIMÕTTELIST või  KONTSEPTUAALSET MUUTUST 

TÖÖ- JA JUHTIMISALASE ÕPPE KORRALDAMISEKS. Mõningate 
„kutsehariduse”  fragmentide täiustamisest - nagu ka uute hoonete ehitamisest 
ja seadmete muretsemisest - ei kasva vajalikku kasu ei inimeste heaolu ega  
Eesti majandusedu tagamiseks.

Konverentsil esitatud käsitlus oli diletantlik ja mittesüsteemne. 
Selle käsitluse teoreetilistest, metodoloogilistest ja metoodilistest alustest ei 

olegi võimalik midagi muud öelda, kui seda, et neid ei olnud.

Kohal olnud ettevõtjatest olid paljud lausa hämmelduses. HTM Kutse- ja 
Täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Pung oli samuti nii tulemuse kui  
ka tuleviku pärast väga mures ja nõutu. 
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Siin ja kõikjal mujal võib ju arvustada Kutsekoda, aga nad on käinud kõik need 
kuus aastat oma rada ning suhtunud harvanähtava üleolekuga sellesse, mida 
neile on aeg-ajalt püütud rääkida ja selgitada. Oluline on seejuures märgata, 
et Kutsekoda komplekteeris omasugustest hulga nõukogusid, korraldas neile 
„väljaõppe” ja  kõnnib nüüd mööda seda rada mitte üksi, vaid koos paljude 
ametkondade ja ametite ning organisatsioonide „esindajatega”. 

Kutsenõukogusid on tõesti palju.  Veel rohkem on kutsestandardeid, mida ei 
ole veel  võimalik väärtuseks pidada. Loomulikult on kõigil, keda on hulk aastaid 
bravuurselt petetud, seda raske tunnistada. Raske on ka tunnistada, et see töö 
ja vaev, mida on aastaid tehtud-nähtud, on maha visatud. 

Naiivne oleks arvata, et need, kelle saamatuse tõttu on „kutseharidus” sattunud 
kriisi, on ühtlasi ka need, kes sellele olukorrale õige hinnangu annavad, puudused 
kõrvaldavad ja kvalitatiivselt uuendatud süsteemi  rahuldavalt funktsioneerima 
panevad.

Hea tahtmise korral võib nüüd öelda nii, nagu minister Lukas tavatseb öelda: 
„Saime järjekordse õppetunni. Ehk oleme nüüd saanud targemaks?” ja alustada  
rakendusõppes uut perioodi. Teist Eestit ei ole kusagilt võtta! Sellestsamast 
peab, hoolimata äpardustest, asja saama!

Kuidagi ei saa öelda, et EL juhtkond ning Eesti Vabariigi Valitsus koos oma 
Teadus- ja Haridusministeeriumiga ei ole rakendusõppele kui probleemile 
tähelepanu osutanud. Räägitud on, ja ka raha on aasta-aastalt järjest enam,   
ja toole on ringi tõstetud..., aga siiani ei ole olnud ei selgust eesmärkides-
ülesannetes ega ka sisulist järelevalvet selle üle, mida tegelikult tehakse, mis on 
selle tegevusega kaasnenud ja mille saavutamiseks on eeldusi loodud. Teada on, 
et Eesti „kutseharidussüsteem” ei vasta vajadustele ja tulemused ei ole kooskõlas 
nende nõuetega, mida esitatakse inimesele pärast „kutse”-õpingute läbimist. 
Teada on, et Eesti professionaalide maine, mis oli paarkümmend aastat tagasi 

(arengu üle-eelmisel etapil) kõrge, on tänaseks, uutes oludes, kustumas. 
Teada on, et me „jääme absoluutselt alla Lääne tasemele”, ütles arutluse lõpus 

Eesti Masinatööstuse Liidu esimees Jüri Riives
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Lisa 13  
   
PÖÖRDUMINE EESTI VABARIIGI RIIGIKOGU 
JUHATUSE
JA KÕIGI RIIGIKOGU LIIKMETE POOLE

Riigikogu menetlusse on 10. märtsil 2008 jõudnud uue Kutseseaduse 
eelnõu. 
Selle vastuvõtmine ei muudaks oluliselt kutsete omistamise, haridussüsteemi ja 

tööturu praegust katastroofilist olukorda. Selline olukord on saanud alguse sellest, 
et Eesti poolt on pea ainsana Euroopas ratifitseerimata ÜRO Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni ILO 1975. aasta konventsioon C142 „Kutsealasest 
juhtimisest ja kutseõppest inimressursside arengus“. Iseseisvad Euroopa riigid 
ratifitseerisid selle konventsiooni enamuses 1970. aastatel. Need riigid on selle 
konventsiooni alusel üles ehitanud oma maades toimiva kutsehariduse juhtimise 
ja kutseõppe süsteemi ning kutsete omistamise korra. Selles nähakse vastavalt 
konventsiooni mõttele ette, et kutsehariduse omandamine kutse- ja kõrgkoolides 
võimaldab saada kutse ja kutset tõendava diplomi  koos kooli lõpetamisega. 
Nüüd täiustatakse Euroopa Liidus riikides kehtivat korda eesmärgil muuta see 
riikidevaheliseks.

Endise N Liidu liiduvabariigid osalesid selle konventsiooni täitmisel kuni 
1991. aastani N Liidu koosseisus. Pärast iseseisvumist ratifitseeris enamik endisi 
liiduvabariike konventsiooni aastatel 1993-1994. Eesti jättis erinevalt enamikust 
teistest iseseisvunud liiduvabariikidest 1993-04. aastatel konventsiooni C142 
ratifitseerimata. Selle asemel lõpetati Eestis 1994. aastal Haridusministeeriumi 
initsiatiivil vastu võetud Valitsuse määrusega kutsete omistamine kutsekoolide 
ja kõrgkoolide  lõpetamisel sootuks. Tekitati Eesti tööturul olukord, kus pärast 
1994. aastat kutse- või kõrgkoolid lõpetanud inimestel puudub võimalus 
tõendada diplomitega oma kutseoskusi nii kodu- kui välismaisel tööturul. 

Kirjeldatud olukord jätkub ja süveneb 2000. aastal vastu võetud Kutseseaduse 
alusel. Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse kaudu on saanud kutse vähem kui üks 
protsent ajavahemikul 1994 - 2007 kõrgkoolide lõpetanute koguarvust, mis 
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hinnanguliselt ületab saja tuhande inimese piiri. See on kooli lõpetamise järel 
kutseta tööturule paisatud inimeste, tööturu enda ja ühiskonna jaoks tõeline 
katastroof. Näitab, et meie haridussüsteem on töötanud sel ajavahemikul tööturu 
suhtes tühikäigul. 

Eelpooltoodu alusel on vaja vastu seista esitatud eelnõu muutumisele seaduseks 
ning nõuda:  

ILO konventsiooni ratifitseerimist,• 
põhimõtteliselt uue ja parema  seaduseelnõu koostamist;• 
seaduseelnõu koostamist  mitte Haridus- ja Teadusministeeriumi, vaid • 
Sotsiaalministeeriumi korraldamisel;
seaduseelnõu menetlemist Riigikogus mitte kultuurikomisjoni, vaid • 
sotsiaalkomisjoni kaudu.

On vaja viivitusteta ratifitseerida ILO konventsioon C142 ning viia tööturgu 
ja haridust käsitlevad Eesti Vabariigi seadused, sealhulgas Kutseseadus, sellega 
kooskõlla. Sealjuures tuleb Kutseseaduse  eelnõu koostamine anda tööturu ja 
kutsete süsteemi toimimise korraldaja - Sotsiaalministeeriumi juhtimise alla ning 
selles peavad tööjõu tarbijate – tööandjate - esindajate kõrval võrdväärselt 
osalema tööjõu enda esindajad – kutseliidud, ametiühingud ja üliõpilaste 
organisatsioonid.  Riigikogus peaks seda seadust menetlema sotsiaalkomisjon 
ning haridussüsteem peaks ükskord ometi saama kohustuse hakata täitma tööturu 
ja ühiskonna esmast  vajadust – andma piisavat ettevalmistust kutsete saamiseks 
kohe pärast kooli või lõpetamist. 

Pöördumine on avatud arutamiseks, ühinemiseks ja täiendamiseks kõikidele 
organisatsioonidele ja organisatsioonide ühingutele, eeskätt kutseliitudele ja 
ametiühingutele, samuti  üksikisikutele.

Heino Levald  5. mai.2008.   

Pöördumine ja sellele lisatud selgitus oli saadetud meili teel tekstis nimetatud 
isikutele ja organisatsioonidele. 
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Lisa 14. 

SELGITUS PÖÖRDUMISE JUURDE EESTI VABARIIGI 
RIIGIKOGU JUHATUSELE JA KÕIGILE RIIGIKOGU 
LIIKMETELE
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ILO on käsitlenud kutsehariduse 

korraldamise ja kutsete omistamise probleeme oma soovitustes ja 
konventsioonides juba alates möödunud sajandi keskelt. Eesti Vabariigis 
on need seni suuresti arvestamata jäetud.  Praegu püütakse asju korraldada 
eeskätt Euroopa Liidu direktiivide kohaselt, kuid need toetuvad tööturu 
alasele kultuurile, mis mujal kujunenud enam kui poole sajandi jooksul, mida 
pole võimalik asendada haridusteaduslike kaalutlustega, nagu seda Eestis 
seni paraku tehakse. 

Esimene kutsetealane ILO soovitus  R57 Vocational Training 
Recommendation  (Kutsekoolituse alased soovitused) pärineb aastast 1939.  
Selles on määratud, et kutse- ja tehnikaharidus peab andma töötajale piisavalt 
laia teoreetilinse ja praktilise ettevalmistuse ning püstitatakse juhendatud praktika 
nõue. Saadud kvalifikatsiooni kohta tuleb välja anda fikseeritud vormi kohased 
tunnistused või sertifikaadid. On soovitatud, et eksamite läbiviimist kontrolliksid 
töötajate ja tööandjate tegevusalaste organisatsioonide esindajad. 

Eesti ei jõudnud seda soovitust rakendada, sest ta kaotas oma iseseisvuse. Kuid 
teame, et NLiidus ja selle kaudu ka Eestis soovitust siiski rakendati. Kuivõrd 
tehakse seda nüüd, kui kutseid kooli lõpetamisel enam ei anta? 

Sellele soovitusele järgnevad sõjajärgsed töösuhete alased konventsioonid. Ka 
nende aluseks on kutsed. Tuleks nimetada järgmisi: 

Konventsioon C88 Employment Service Convention (Tööhõive 
teenindamise konventsioon) pärineb aastast 1948. Selles on ette nähtud, 
et liitunud maad peavad looma rahvusliku programmina tööhõive teenindamise 
riikliku süsteemi, eesmärgiks tööturu parim võimalik korraldamine. Peamine 
eesmärk – informeerida töötajaid võimalikest tulevase rakenduse suundadest 
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konsulteerides selleks tööandjatega. Samuti on eesmärgiks aidata töötajatel 
leida sobivat rakendust, tööandjatel leida sobivaid töötajaid, registreerida 
tööotsijaid vastavalt nende kvalifikatsioonile ja kogemustele jne.  Koos töötajate 
ja tööandjate organisatsioonidega on vaja tagada võimalikult täielik vabatahtlik 
tööhõive. Selle konventsiooni on ratifitseerinud peaaegu kõik Euroopa vanad 
riigid, samuti mitmed endised liiduvabriigid. Eesti ei ole seda konventsiooni 
ratifitseerinud. Seetõttu tööhõive teenistused, mis Eestis olemas, ei täida 
konventsiooniga ette nähtud ülesandeid tööturu uurimise ja prognoosimise 
osas. Kutsete ja kvalifikatsioonide puudumise tõttu on tööturgu võimatu 
korralikult struktureerida ja uurida ning sisulisi tööturu uuringuid ja prognoose 
ei toimu.  

Konventsioon C142  Human Resources Development Convention 1975 
(Inimressursside arendamise kontseptsioon) käsitleb kutsealast korraldamist riigis 
ja kutseõppe osa inimressursside arengus. Kutseõpe hõlmab selle konventsiooni 
kohaselt kõiki kvalifikatsiooni- ja haridustasemeid. Iseseisvad Euroopa riigid 
ratifitseerisid selle konventsiooni enamuses 1970. aastatel, pea kõik teised 
endised liiduvabariigid 1993-1994 aastatel. Need maad on selle konventsiooni 
alusel üles ehitanud oma toimiva kutsehariduse juhtimise ja kutseõppe süsteemi 
ning kutsete omistamise korra, mis näeb vastavalt konventsiooni mõttele ette, et 
kutsehariduse omandamine kutse- ja kõrgkoolides võimaldab saada kutse ja kutset 
tõendava diplomi  koos kooli lõpetamisega.  Eesti ei ole seda konventsiooni 
ratifitseerinud. Kutsete omistamine on alates 1994. aastast lõpetatud, uus 
kutsete ja kvalifikatsioonide süsteem on alles kujundamise algjärgus, kutseid 
taotleb ja saab hiljem väike osa lõpetanutest. Kutsete omistamist kõrgematel 
haridustasemetel alates 1994. aastast praktiliselt ei toimu.

Eelpoolmärgitud konventsiooniga liitub soovitus R195 Human resources 
development recommendation 2004  Recommendation concerning Human 
Resources Development: Education, Training and Lifelong Learning  
(Inimressursside arendamise soovitused. Haridus, koolitamine ja elukestev 
õppimine).  Nende soovituste alusel peab ka täienduskoolitus andma selle 
lõpetanutele täiendava kutsekvalifikatsiooni. Kuna Inimressursside Arendamise 
Konventsioon on Eestis ratifitseerimata ja kutseid ei omistata, siis ei ole neid 
soovitusi võimalik millegagi siduda ning neid ei rakendata.  
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Kokkuvõtteks: 
nn vanades Euroopa Liidu riikides on kutsete süsteemi loodud, rakendatud 
ja täiustatud alates möödunud sajandi keskelt. Selle alusel toimub tööturu 
struktureerimine, uurimine ja prognoosimine, töö tasustamise taseme kujunemine 
turumajandusliku nõudmise ja pakkumise vahekorra alusel kutsete kaupa  ning 
tööhõive tagamine. Kutsete süsteemi täiustamine ning iga inimese poolt järjest 
suurema arvu kutsete ja kõrgema kvalifikatsiooni omandamine muudab tööturu 
paindlikumaks ning soodustab elukestvat õppimist ja inimressursside arendamist. 
See omakorda esitab järjest kõrgemad nõuded haridussüsteemile, mille kohustuseks 
on tagada nõuetele vastava õppe tulemusena kutsete omistamine kohe pärast 
õppimise lõppu. Annab ainsa võimaliku tee inimressursside ja teaduspõhise 
majanduse  arendamiseks ning mistahes tegevuste kvaliteedi tõstmiseks. 
ILO seisukohast rahvusliku arengu ja elujõu vundament.  

Nüüd täiustatakse Euroopa Liidus seda üldiselt kehtivat korda eesmärgil muuta 
see riikidevaheliseks. Sellest eesmärgist lähtuvad direktiivid käsitlevad peamiselt 
haridussüsteemi korraldamist ja riikidevahelist suhtlemist vastavalt juba ammu 
tööturu suhtes kehtivatele nõuetele. Meil aga püütakse EL´i direktiivide 
formaalse täitmise ja menetluses oleva Kutseseaduse remontimisega täita kogu 
seni kujunenud tööturu ja haridussüsteemi vahel haigutavat kuristikku ning 
sellega lükata probleemide äärmiselt raske tegelik lahendamine ebamäärasesse 
tulevikku. 

Selleks, et kujunenud katastroofilisest olukorrast välja tulla on vaja:
Kutseseaduse koostamine ühendada muude tööturu probleemide 1. 
lahendamisega, milliste hulka see seadus kuulub ja anda uuesti 
Sotsiaalministeeriumi haldusesse. 
Ratifitseerida ILO tööturgu ja kutseid reguleerivad konventsioonid, 2. 
viia tööturgu ja haridussüsteemi käsitlevad Eesti õigusaktid nendega 
vastavusse ning arvestada neid Kutseseaduse uue versiooni 
koostamisel.
Riigi vastutuse sätestamiseks tööturu ja haridussüsteemi vaheliste 3. 
suhete korrastamise ja kutsete omistamise osas muuta eraõiguslik 
Kutsekoda riiklikuks ning anda sellele ülesanne luua kiirendatud 
korras teiste Euroopa riikide eeskujul ja nendega ühilduv kasvõi 
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ajutine kutsetestandardite ja süsteem. Käivitada riigi vastutusel toimiv 
kutsete ja kvalifikatsioonide omistamise reaalne kord. 
Teha kõikidele kutse-, kõrg- ja ülikoolidele kohustuseks viia neis 4. 
õpe kiirendatud korras tasemele, mille tulemusel lõpetajad saaksid 
vähemalt ühe riiklikult tunnustatud kutse. 
Teha kõikidele koolidele ja täienduskoolitusfirmadele nende 5. 
atesteerimise tingimuseks selliste täiendus- ja ümberõppe kursuste 
korraldamine, mille tulemusel lõpetanud saaksid täiendava kutse.   
Teha kõikidele kutse-, kõrg- ja ülikoolidele kohustus korraldada 6. 
kursused kutseta lõpetanutele valmistamaks neid ette kutse 
saamiseks. 
Tööturuametil käivitada kursused oma töötajatele ja loengud 7. 
õpilastele, üliõpilastele ja üldusele turumajandusliku tööturu 
olemuse, struktuuri ja uurimise küsimustes ning asuda teostama Eesti 
tööturu uuringuid ja prognoose. 

Heino Levald
tehnikakandidaat, majandusdoktor, Eesti Inseneride Kutseliidu asutajaliige ja 
esimees 1993-2002 
Sihtasutuse Eesti Haridusfoorum nõukogu esimees 1995-2002. 

05.05.2008.  
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Lisa 15 
 
LÕPETADA HARIDUSSÜSTEEMI TÜHIKÄIK

Heino Levald
Artikkel oli saadetud 20.04.2008. ajalehele Postimees, kust teatati 
09.05.2008.,  et nad seda materjali ei  kasuta. 
Oli saadetud ajalehele Kesknädal 12.05.2008. Ei ilmunud ruumipuuduse 
tõttu ka seal.
 

Eestis kehtib alates 1994. aastast kord, mille kohaselt kutse- ja kõrgkoolid võivad 
anda lõpetanutele vaid õppekava läbimist tõendava haridusdiplomi.  Kehtiva 
Kutseseaduse kohaselt võib lõpetanu taotleda kutse saamist alles vähemalt kahe 
aasta möödudes ning sooritama siis vastava katse. Selle korra kohaselt on pärast 
1994. aastat kutse saanud vähem kui üks protsent kõrgkoolide lõpetanutest 
ning ka muude koolide lõpetanud on jäänud valdavalt kutseta. Tööturul ei ole 
kutseta inimestel tõendatud kutsest tulenevaid õigusi ning haridussüsteemi tööelu 
eelne aste töötab koolide lõpetajate ja tööturu seisukohast tühikäigul. Riigikogu 
menetluses on uus Kutseseaduse eelnõu, mis ei erine oluliselt eelmisest. Seadus 
on vaja ümber teha ja haridussüsteemi tühikäik kiiresti lõpetada.
  
Iidsetest aegadest on teada, et mistahes keerukama töö tegemiseks on vaja 

vastavaid teadmisi, oskusi ja vilumust. Üheskoos moodustavad need kutse ehk 
kvalifikatsiooni. Nende olemasolu tõendab kutsetunnistus või –diplom. Kutsed 
hõlmavad mitte ainult materiaalseid töid, vaid ka intellektuaalseid ning isegi 
professor on tegelikult kutsenimetus.   See kord on saanud aluse juba 1939. aastal 
- siis Rahvasteliidu, hiljem ÜRO juures asuva Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
ILO soovitusest kutsehariduse kohta. Seda on arendatud mitme hilisema 
ILO konventsiooni kaudu. Neist tähtsaim on „Inimressursside arendamise 
konventsioon“ C142 (1975), mis  käsitleb kutsealast korraldamist riigis ja 
kutseõppe osa inimressursside arengus. Eelpoolmärgitud konventsiooniga liitub 
soovitus R195 „Inimressursside arendamise soovitused. Haridus, koolitamine ja 
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elukestev õppimine“. Selle soovituse kohaselt peab ka täienduskoolitus andma 
lõpetanutele täiendava kutsekvalifikatsiooni. Vadavalt kõikides Euroopa nn 
vanades riikides korraldatakse kutseharidust ja kutsete andmist vastavalt nendele 
kokkulepetele. 

Olukord Eestis

Eesti on ILO liige alates 1921. aastast ning oli enne sõda ratifitseerinud pea 
kõik selle konventsioonid. Olles vahepeal okupeeritud, ei saanud ta ILO töös 
osaleda, selle konventsioone ratifitseerida ja soovitusi rakendada. Siiski täideti 
nende dokumentide nõudeid ja soovitusi põhimõtteliselt ka Eesti territooriumil, 
sest NLiit oli need vastu võtnud. Sestap tollast kõrgharidustki tunnustatakse 
Euroopa Liidus ja nüüd ka Eestis magistri tasemel olevaks. 

Taasiseseisvumise järel taastas Eesti oma ILO liikmelisuse 1992. aastal ning 
ratifitseeris üksikud vahepealsed konventsioonid. Paraku konventsioon C142  
nende hulka ei sattunud. Selle on ratifitseerinud enamik nn. vanadest Euroopa 
riikidest ning 1993-94. aastal ka pea kõik endised liiduvabariigid. Kuid mitte 
Eesti! 

ILO reeglite järgi oma tööturu kultuuri kujundanud maades on normaalne, et 
algse kutse saab inimene kohe pärast kutse- või kõrgkooli lõpetamist. Selleks on 
õppekavades piisavalt praktikat. Täiendusõpe võimaldab tal saada täiendavaid 
kutseid, mille tulemusel tema võimalused tööturul suurenevad ning tööjõu hind 
tõuseb. Täiendavad kutsed on elukestva õppimise esmane mootor. Kutsete ja 
kvalifikatsioonide paindlik süsteem on turumajandusliku tööturu funktsioneerimise 
peamine tegur. Selle süsteemi kaudu toimub ka tööturu struktureerimine, uurimine 
ja prognoosimine. 

Seevastu Eestis lõpetati 1994. aastal haridustegelaste initsiatiivil kutsete 
andmine koolide lõpetamisel sootuks, ehkki see on vastuolus nii siis kehtinud kui 
praegu kehtiva Haridusseadusega. Uue olukorra seadustamiseks oli vaja koostada 
Kutseseadus. Kaua ei suudetud kokku leppida, mida see peaks sisaldama, kuidas 
võiks toimida ja kes peaks selle koostama. 
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Kutseseaduse sünd
Aastal 1997 hakati Kutseseaduse aluseid koostama tollases Tööstuskojas. 

Sealt rändas see Haridusministeeriumisse, siis Sotsiaalministeeriumisse ning aastal 
2000 võeti täiesti originaalne Eesti Kutseseadus Riigikogus vastu. Hoolimata 
seaduse koostamisel osalenud  TALO ja Eesti Inseneride Kutseliidu, samuti 
mitme muu organisatsiooni seisukohtadele ja ettepanekutele oli seaduses 
loobutud nõudest ja isegi võimalusest, et õpilastele ja üliõpilastele antakse 
kutse saamiseks vajalik ettevalmistus õppimise ajal.  Kutse saamise eelduseks jäi 
seadusesse õppimisjärgse - vähemalt kaheaastase erialase töö - nõue. Seadus oli 
meelepärane haridustegelastele, sest haridussüsteemilt  võeti tülikas kutseõppe 
kohustus ning kadus vastutus töö tulemuste eest, mida muidu kontrollis iga 
lõpetanu suhtes sõltumatu komisjon. Ehkki tööturu korraldamine on Valitsuse 
seaduse ja ministeeriumi põhikirja järgi Sotsiaalministeeriumi ülesanne,  jäi ka 
seaduse rakendamine tegelikult Haridusministeeriumi hoolde ning sinna anti 
2003. aastal haridus- ja kultuuritegelaste initsiatiivil ka kogu Kutseseaduse 
korraldamine.   

Kutseseaduse ideoloogid olid seisukohal, et kutseid omistav süsteem ei tohi olla 
riiklik, ehkki ILO põhimõtete järgi peab riik vastutama tema territooriumil välja 
antud kutsete pädevuse eest.  Oma seisukoha rakendamiseks nähti seaduses 
ette ja loodi kutsete alase töö korraldamiseks eraõiguslik Kutsekvalifikatsiooni 
Sihtasutus, käibenimetusega Kutsekoda. See sai riigilt vajalikud vahendid  ja 
hakkas looma seaduse rakendamiseks vajalikke kutsenõukogusid ja kutseid 
omistavaid organeid, koostama kutsestandardeid ja korraldama kogu süsteemi 
tööd. See oli tõeliselt suur töö, kestab tänini ja selle lõppu pole näha. Kutsekoja 
koduleheküljelt võisime 17. aprillil lugeda, et loodud on 16  kutsenõukogu, 
tegutseb 87  kutset omistavat organit,  on kinnitatud  669  kutsestandardit  319  
kutsele ning seisuga 17. aprill 2008 on väljastatud 30 374  kutsetunnistust.  
Peamine hulk kutsetunnistusi on välja antud töölistasemetel.

 Milles seisneb probleem?

Probleem seisneb selles, et pärast 1994. aastat kõrghariduse saanud 
inimestest on kutsediplomid Kutsekoja kaudu saanud vähem kui üks protsent 
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nende koguarvust ehk hinnanguliselt vähemalt sajast tuhandest kutseta 
kõrgkooli lõpetanud inimesest. Ka muudel tasemetel ei ulatu see protsent 
kuigi kõrgele. 

Selline olukord on kutseta tööturule paisatud inimeste, tööturu enda ja 
ühiskonna jaoks tõeline katastroof. Mis maksab jutt, et meie koolid annavad 
hea hariduse ja et kutsete süsteem on oma aja ära elanud, kui mujal see süsteem 
kehtib ning kõrgkoolide poolt välja antud ja ainult mingi õppekava läbimist 
tõendavatel haridusdiplomitel pole kaalu isegi Eesti tööturul,  rääkimata 
välismaisest. Samasugune on olukord täiendusõpet tõendavate dokumentidega. 
Eesti majandusel on sellisest olukorrast kasu olnud vaid selle poolest, et meie 
koolide lõpetanud ja teised kutsetunnistuseta inimesed ei saa välismaal oma 
tasemele vastavat erialast tööd ning peavad kodumaal sama tööd tehes leppima 
väiksema palgaga. 

Paneb imestama, kui vähe on meil inimesi, kes sellest aru saavad ja räägivad.  
Nauditakse kiidukõnesid meil antavale massilisele, kõrgele ja heale haridusele 
ning ollakse rahul sellega, et suur õppijate arv on tõstnud Eesti inimarengu 
taseme poolest maailmas kõrgemale, kui me muidu oleksime. Jäetakse 
tähelepanuta, et peaaegu  kõigi meie õppijate tööelu eelsed õpingud lõpevad 
nende jaoks ilma peamise eesmärgi – kutse – saavutamiseta. Järelikult  selle 
saamiseks vajalike oskusteta. Kutse saamiseks peavad nad õppima edasi ja 
tegema katsed kutse saamiseks omal käel. Koolitamiseks kulutatud raha ja vaev 
on selle eesmärgi saavutamise osas raisatud tühja. Ning tööturg ei toimi, sest 
kutsed ja kvalifikatsioon on selle struktureerimise, uurimise, prognoosimise ja 
toimimise peamised eeldused. 

Kutsete süsteemi tegeliku eiramise tõttu töötab meie haridussüsteem erialaste 
oskuste andmise seisukohast tühikäigul ega vastuta oma tegevuse tulemuste 
eest.  

Kus on väljapääs?

Väljapääsuks on uus Kutseseadus, mis vastab ILO konventsioonidele (meil 
jäänud ratifitseerimata) ja nendele lisaks antud soovitustele kutsete omistamise 
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kohta koolide või täienduskoolituse lõpetamisel. Selleks on esmalt vaja meil 
ratifitseerida Inimressursside arendamise konventsioon C142 ja viia nii 
Kutseseadus kui  ka muud õigusaktid sellega vastavusse. Siis võime jõuda 
tööturu küsimustes teiste riikidega samale kultuuritasemele ja minna Euroopa 
Liidu direktiivide alusel edasi nendega koostöö arendamise teed. Selleta on 
Kutseseaduse koostamine nagu maja ehitamine , millel puudub vundament. 

Tegelikult on uus Kutseseaduse eelnõu juba Riigikogu menetluses. Kuid osutub, 
et eelnõu on endiselt esitanud Haridus- ja Teadusministeerium. Ning veelgi enam 
- eelnõu kohaselt on see ministeerium ka edaspidi kutsete süsteemi arendamist 
korraldavaks asutuseks (§ 6). Lisaks sellele on seaduseelnõu kohaselt HTM 
edaspidi ka kogu sellealase tegevuse riikliku järelevalve teostajaks (§ 23), 
järelikult iseenda tegevuse kontrollijaks. 

Ka seaduses endas ei ole peaaegu midagi uut. Alles kuskil kauges tulevikus 
nähakse ette algse kutse saamise võimalus kohe kooli lõpetamisel ning (sic!) 
haridust tõendavate diplomite arvestamine kutsediplomitena. Seoses sellega 
võib eelnõud nimetada pigem katseks mätsida tehtud katastroofilised vead kinni 
ja lükata nende parandamine edasi määramatusse tulevikku. 

Peaaegu sama lugu on tööjaotusega Riigikogus. Töösuhteid reguleerivad 
seaduseelnõud kuuluvad seal sotsiaalkomisjoni töövaldkonda. Sinna peaks 
kuuluma ka nimetatud seaduseelnõu menetlemine. Kuid eelnõu on Riigikogus 
kultuurikomisjoni menetleda, ehkki sellel sotsiaalvaldkonda kuuluvate seaduste 
menetlemise pädevust pole. Kui see nii ka jääb, siis pole raske arvata, et 
seaduseelnõu läheb suurde saali ligikaudu sellisel kujul, nagu see on esitatud. 

Kokkuvõtteks

Selleks et lõpetada meie haridussüsteemi tühikäigu jätkumine ja saada 
põhimõtteliselt uus Kutseseadus, on vaja ratifitseerida ILO Inimressursside 
Arendamise Konventsioon. Viia ellu selle juurde kuuluvad soovitused ning 
asuda uue kutseseaduse koostamisele nüüd juba Sotsiaalministeeriumi juhtimisel, 
kus korraldatakse tööturu alast tööd riigis. Selles peavad tööjõu tarbijate 
– tööandjate - esindajate kõrval osalema võrdselt tööjõu enda esindajad – 
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kutseliidud, ametiühingud ja üliõpilaste organisatsioonid. Riigikogus peaks seda 
seadust menetlema sotsiaalkomisjon. Kõige selle tulemusena peaks  haridussüsteem 
ükskord ometi saama kohustuse hakata täitma tööturu ja ühiskonna esmast  
vajadust – andma õppuritele ettevalmistust kutsete saamiseks!

Heino Levald,
tehnikakandidaat, majandusdoktor, 
Eesti Inseneride Kutseliidu asutajaliige ja esimees 1993-2002,
Sihtasutuse Eesti Haridusfoorum nõukogu esimees 1995-2002.
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Lisa 16 
 
KUI KINGSEPP KÜPSETAB PIRUKAID JA PAGAR PARANDAB 
KINGI 
Kesknädal 04.06.2008.

See lasteluuletus iseloomustab kõige paremini viljatut tegevust kutsete 
omistamist käsitleva seadusandluse küsimustes. See on haridustegelaste 
eestvedamisel toimunud juba 14 aastat, põhjustades tööelu-eelses hariduses 
ja tööturul  katastroofilise olukorra.

HEINO LEVALD
tehnikakandidaat, majandusdoktor
Eesti Inseneride Kutseliidu asutajaliige ja esimees 1993–2002

Riigikogu võttis 22. mail vastu uue kutseseaduse. Paraku ei paranda see 
olukorda ega luba seda ka lähemas tulevikus. Aprillis enne seaduse vastuvõtmist 
Postimehele saadetud artikkel ei  ilmunud. See ei jõudnud ilmuda ka Kesknädalas. 
Esitatud seisukohad ja argumendid said siiski õigeaegselt ja põhjalikult teatavaks 
tehtud Riigikogu juhtkonnale ja seadust menetlevale komisjonile TALO, Eesti 
Inseneride Kutseliidu ja käesoleva artikli autori pöördumiste ja kohtumiste 
kaudu, kuid seadus sellest vastuvõetavaks ei muutunud.  Nüüd jääb üle püüda 
pöörduda uuesti avalikkuse poole ja loota, et Vabariigi President seda seadust 
välja ei kuuluta, vaid soovitab selle anda ettevalmistamiseks ja rakendamiseks 
Sotsiaalministeeriumile, kuhu see seadus oma olemuselt ning Vabariigi Valitsuse 
seaduse ja Sotsiaalministeeriumi põhimääruse järgi kuulub. Ehk hakkavad siis 
asjad kiiremini ja õiges suunas liikuma.

Kutsed on nii materiaalsed kui ka intellektuaalsed
Eestis kehtib alates 1994. aastast kord, mille kohaselt kutse- ja kõrgkoolid 

võivad anda lõpetanutele vaid õppekava läbimist tõendava haridusdiplomi.  
Seni kehtiva kutseseaduse kohaselt võis lõpetanu taotleda kutse saamist  
alles vähemalt kahe aasta möödudes ning pidi sooritama vastava katse. Selle 
korra kohaselt on pärast 1994. aastat kutse saanud vähem kui üks protsent 
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kõrgkoolide lõpetanutest ning ka muude koolide lõpetanud on jäänud valdavalt 
kutseta. Kõrgkoolide osas ulatub selle aja jooksul kutseta jäänud lõpetanute arv 
tagasihoidlike arvestuste järgi vähemalt saja tuhandeni. Tööturul ei ole kutseta 
isikul tõendatud kutsest tulenevaid õigusi ning haridussüsteemi tööelu-eelne aste 
töötab koolilõpetajate ja tööturu seisukohast tühikäigul. Seadus oli vaja ümber 
teha ja haridussüsteemi tühikäik kiiresti lõpetada. Paraku ei erine nüüd vastu 
võetud Kutseseadus selles osas oluliselt eelmisest. 
Iidsetest aegadest on teada, et mis tahes keerukama töö tegemiseks läheb 

vaja vastavaid teadmisi, oskusi ja vilumusi, mis üheskoos moodustavad  kutse 
ehk kvalifikatsiooni. Selle olemasolu tõendab kutsetunnistus või -diplom. See 
kord sai aluse juba 1939. aastal – siis Rahvasteliidu, hiljem ?RO juures asuva 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) soovitusest kutsehariduse kohta. 
Kutsed hõlmavad mitte ainult materiaalseid töid, vaid ka intellektuaalseid, ning 
isegi professor on tegelikult kutsenimetus. Seda korda on arendatud mitme 
hilisema ILO konventsiooni kaudu. Neist tähtsaim on „Inimressursside arendamise 
konventsioon“ C142 (1975), mis  käsitleb kutsealast korraldamist riigis ja 
kutseõppe osa inimressursside arengus. Eelpoolmärgitud konventsiooniga liitub 
1985. aasta soovituste kaasajastatud versioon R195 (2005) „Inimressursside 
arendamise soovitused. Haridus, koolitamine ja elukestev õppimine“. Selle 
soovituse kohaselt peab ka täienduskoolitus andma lõpetanutele täiendava 
kutsekvalifikatsiooni. Euroopa kõikides nn vanades riikides korraldatakse 
kutseharidust ja kutsete andmist vastavalt nendele kokkulepetele.

Olukord Eestis
Eesti on ILO liige alates 1921. aastast ning oli enne sõda ratifitseerinud 

peaaegu kõik selle konventsioonid. Olles vahepeal okupeeritud, ei saanud ta 
ILO töös osaleda, selle konventsioone ratifitseerida ja soovitusi rakendada. 
Siiski täideti nende dokumentide nõudeid ja soovitusi põhimõtteliselt ka Eesti 
territooriumil, sest N Liit oli need vastu võtnud. Sestap tollane kõrgharidus 
tunnustataksegi Euroopa Liidus ja nüüd ka Eestis magistritasemel olevaks.
Taasiseseisvumise järel taastas Eesti oma ILO-liikmelisuse ning ratifitseeris 

vahepealsed tähtsaimad konventsioonid. Paraku konventsioon C142  nende 
hulka ei sattunud. Selle on ratifitseerinud peale nn vanade Euroopa riikide 
1993.–1994. aastal ka peaaegu kõik endised Nõukogude liiduvabariigid. 
Kuid mitte Eesti! 
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ILO reeglite järgi oma tööturukultuuri kujundanud maades on normaalne, et 
algse kutse saab inimene kohe pärast kutse- või kõrgkooli lõpetamist. Selleks 
on õppekavades piisavalt praktikat. Täiendusõpe võimaldab  saada täiendavaid 
kutseid, mille tulemusel inimese võimalused tööturul suurenevad ning tema 
tööjõu hind tõuseb. Täiendavad kutsed on elukestva õppimise esmane mootor. 
Kutsete ja kvalifikatsioonide paindlik süsteem on turumajandusliku tööturu 
funktsioneerimise peamine tegur. Selle süsteemi kaudu toimub ka tööturu 
struktureerimine, uurimine ja prognoosimine. 
Seevastu Eestis 1994. aastal haridustegelaste initsiatiivil sootuks lõpetati 

kutsete andmine koolide lõpetamisel, ehkki see on vastuolus nii siis kehtinud 
kui ka praegu kehtiva haridusseadusega. Uue olukorra seadustamiseks oli vaja 
koostada kutseseadus. Kaua ei suudetud kokku leppida, mida see peaks 
sisaldama, kuidas võiks toimida ja kes peaks selle koostama. 
Kutseseaduse sünd
1997. aastal hakati kutseseaduse aluseid koostama tollases Tööstuskojas. 

Sealt rändas see Haridusministeeriumisse, siis Sotsiaalministeeriumisse, ning 
2000. aastal võeti Riigikogus vastu täiesti originaalne Eesti Kutseseadus. 
Hoolimata eelnõu koostamises osalenud  TALO ja Eesti Inseneride Kutseliidu 
jm organisatsioonide seisukohtadest ja ettepanekutest oli loobutud nõudest 
ja isegi võimalusest, et õpilastele ja üliõpilastele antakse kutse saamiseks 
vajalik ettevalmistus õppimisajal.  Kutse saamise eelduseks jäi seadusesse 
õppimisjärgse vähemalt kaheaastase erialase töö nõue. Seadus oli meelepärane 
haridustegelastele, sest haridussüsteemilt  võeti tülikas kohustus ning kadus 
vastutus töötulemuste eest, mida muidu kontrollis iga lõpetanu suhtes sõltumatu 
komisjon. Ehkki tööturu korraldamine on Sotsiaalministeeriumi ülesanne,  jäi 
seaduse rakendamine tegelikult Haridusministeeriumi hoolde ning sinna anti 
2003. aastal haridus- ja kultuuritegelaste initsiatiivil ka kogu kutsete omistamise 
korraldamine.

Riik peab vastutama
Kutseseaduse ideoloogid olid seisukohal, et kutseid omistav süsteem ei tohi 

olla riiklik, ehkki ILO põhimõtete järgi peab riik vastutama tema territooriumil 
välja antud kutsete pädevuse eest.  Oma seisukoha rakendamiseks nähti seaduses 
ette ja loodi kutsete alase töö korraldamiseks eraõiguslik Kutsekvalifikatsiooni 
Sihtasutus, käibenimetusega Kutsekoda. See sai riigilt vajalikud vahendid  ja 
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hakkas looma seaduse rakendamiseks kutsenõukogusid ja kutseid omistavaid 
organeid, koostama kutsestandardeid ja korraldama kogu süsteemi tööd. See 
oli tõeliselt suur töö, mis kestab tänini ja mille lõppu pole näha. Kutsekoja 
koduleheküljelt võisime 17. aprillil lugeda, et loodud on 16  kutsenõukogu, 
tegutseb 87 kutseid omistavat organit, on kinnitatud 669  kutsestandardit 
319 kutsele ning on väljastatud 30 374 kutsetunnistust.  Peamine hulk 
kutsetunnistusi on välja antud töölistasemetel.

Milles seisneb probleem?
Probleem seisneb selles, et pärast 1994. aastat kõrghariduse saanutest on 

Kutsekoja kaudu saanud kutsediplomi vähem kui üks protsent hinnanguliselt 
vähemalt sajast tuhandest kutseta kõrgkooli lõpetanust. Ka muudel tasemetel ei 
ulatu see protsent kuigi kõrgele.
Niisugune olukord on tööturule paisatud kutseta inimeste, tööturu enda ja 

ühiskonna jaoks tõeline katastroof. Mis maksab jutt, et meie koolid annavad 
hea hariduse ja et kutsete süsteem on oma aja ära elanud, kui mujal see süsteem 
kehtib ning Eesti kõrgkoolide poolt välja antud ja ainult mingi õppekava 
läbimist tõendavatel haridusdiplomitel pole kaalu isegi Eesti tööturul, rääkimata 
välismaisest. Samasugune on olukord täiendusõpet tõendavate dokumentidega. 
Eesti majandusel on sellisest olukorrast kasu olnud vaid sellepoolest, et meie 
koolide lõpetanud ja teised kutsetunnistuseta inimesed ei saa välismaal oma 
tegelikule tasemele vastavat erialast tööd ning peavad kodumaal sama tööd 
tehes leppima väiksema palgaga.
Paneb imestama, kui vähe on meil inimesi, kes sellest aru saavad ja räägivad. 

Nauditakse kiidukõnesid meil antavale massilisele, kõrgele ja heale haridusele 
ning ollakse rahul sellega, et suur õppijate arv on tõstnud Eesti inimarengu taseme 
poolest maailmas kõrgemale, kui seda muidu oleksime. Jäetakse tähelepanuta, 
et peaaegu  kõigi meie õppijate tööelu-eelsed õpingud lõpevad nende jaoks 
peamise eesmärgi saavutamiseta – ilma kutseta, järelikult  selle saamiseks vajalike 
oskusteta. Kutse saamiseks peavad nad edasi õppima ja tegema katsed kutse 
saamiseks omal käel. Koolituseks kulutatud raha ja vaev raisatud tühja. Ning 
tööturg ei toimi, sest kutsed ja kvalifikatsioon on tööturu struktureerimise, 
uurimise, prognoosimise ja toimimise peamised eeldused.
Kutsete süsteemi tegeliku eiramise tõttu töötab Eesti haridussüsteem erialaste 

oskuste andmise seisukohast tühikäigul ega vastuta oma tegevustulemuste eest.
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Kus on väljapääs?
Väljapääsuks on  kutseseadus, mis vastab ILO nendele konventsioonidele, 
mis on Eestis ratifitseerimata, ja nendele lisaks antud soovitustele kutsete 
omistamise kohta koolide või täienduskoolituse lõpetamisel. Selleks on esmalt 
vaja ratifitseerida inimressursside arendamise konventsioon C142 ja viia nii 
kutseseadus kui ka muud õigusaktid sellega vastavusse. Siis võime tööturu 
küsimustes jõuda teiste riikidega samale tasemele ja edasi minna Euroopa Liidu 
direktiivide alusel nendega koostöö arendamise teed. Selleta on kutseseaduse 
koostamine nagu niisuguse maja ehitamine, millel puudub vundament.
Kutsed ja kvalifikatsioon on ennekõike tööturu instrumendid. Sotsiaalministeeriumi 
koosseisus on selleks mitukümmend inimest, lisaks veel Tööturuamet. Kuid 
tegelikult esitas uue  kutseseaduse eelnõu jällegi  Haridus- ja Teadusministeerium 
(HTM). Ning veelgi enam – seaduse kohaselt on see ministeerium ka edaspidi 
kutsete süsteemi arendamist ja rakendamist korraldavaks asutuseks (§6 ja §7). 
Lisaks sellele on seaduseelnõu kohaselt HTM edaspidi ka kogu sellealase tegevuse 
riikliku järelevalve teostaja (§23), järelikult iseenda tegevuse kontrollija, kuigi 
tal ei ole tal mingeid tööturu korraldamise alaseid funktsioone ega koosseisu. 
Tegelikult on kogu sellealane tegevus antud kirju koosseisuga eraõigusliku 
Kutsekoja korraldada, kuid nii kodumaal kui ka rahvusvaheliselt peab kutsete 
omamise ja pädevuse eest vastutama riik. 
Ka seaduses endas ei ole peale elukauge sõnadeveeretamise peaaegu midagi 
uut. Alles alates 2011. aastast nähakse ette anda algse kutse saamise võimalus 
kooli lõpetamisel, kui õppekava on akrediteeritud ja vastab kutsestandardile,  
ning (sic!) arvestada haridust tõendavaid diplomeid kutsediplomitena. Seadus 
ei käsitle täiendusõppe kaudu täiendavate kutsete saamise võimalusi ja vajadust, 
sest see on elukestva õppimise peamine stiimul. Samuti ei käsitle seadus neid, kes 
on vahepeal koolid lõpetanud, kuid kehtiva seaduse või seadusetuse tagajärjel 
kutseta jäänud. Seoses sellega võib seadust pigem nimetada katseks mätsida 
tehtud katastroofilised vead kinni ja lükata nende parandamine  määramatusse 
tulevikku. 
Peaaegu sama lugu on tööjaotusega Riigikogus. Töösuhteid reguleerivad 
seaduseelnõud kuuluvad sotsiaalkomisjoni töövaldkonda. Sinna pidanuks  
kuuluma ka nimetatud seaduseelnõu menetlemine, kuid oli  kultuurikomisjoni 
menetleda. 
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Kokkuvõtteks
Selleks et lõpetada meie haridussüsteemi tühikäigu jätkumine, ja saada 
põhimõtteliselt uus kutseseadus, on vaja esmalt ratifitseerida ILO inimressursside 
arendamise konventsioon C142 ja viia ellu selle juurde kuuluvad kutsehariduse 
alased soovitused ning asuda uue kutseseaduse versiooni koostamisele, nüüd juba 
tööturu korraldamisega tegeleva Sotsiaalministeeriumi juhtimisel. Selles peavad 
tööjõu tarbijate – tööandjate – esindajate kõrval osalema võrdselt tööjõu enda 
esindajad – kutseliidud, ametiühingud ja üliõpilaste organisatsioonid – ning 
Riigikogus peaks seda seadust menetlema sotsiaalkomisjon. Kõige selle tulemusel 
peaks  haridussüsteem ükskord ometi saama kohustuse hakata täitma tööturu ja 
ühiskonna esmast  vajadust – andma õppuritele ettevalmistust kutsete saamiseks 
koolide lõpetamisel. Ning seaduse äärmiselt visad virtuaalteadlastest ideoloogid 
peaksid arvestama küberneetika isa Norbert Wieneri enam kui poole sajandi 
vanust hoiatust, et ühiskond ei ole homöostaatiline süsteem ning seda ei ole 
võimalik küberneetiliselt juhtida. Muide – nad pole esimesed, kes sellega alt 
lähevad.
Kuid miks peab kogu Eesti seda nendega kaasa tegema?



118

HARIDUS, KUTSED JA TÖÖTURG EESTIS 

Lisa 17  
 
JÄTKUSUUTLIKU ARENGU ALUSEKS ON INIMVARA VÄÄRTUS
 Inimvara väärtuse tähtsaimad näitajad on kutse ja kvalifikatsioon
H. Levald.
Sõnavõtt Eesti Rooma Klubi üldkoosolekul 19.11.2009.

Lugupeetud Eesti Rooma Klubi liikmed ja külalised.

Võtan oma sõnavõtu aluseks kaks teesi kavandatud ettekande slaididelt: 
 Jätkusuutliku arengu eesmärgiks peab olema inimene, /......../ kes •	
oskab, suudab ja tahab teha tööd.
Täiskasvanute õppe /......../ eesmärgiks on nõutava kvalifikatsiooni •	
saavutamine ja tõstmine.

Need väljendavad jätkusuutliku arengu olulisi põhimõtteid.  Milline on olukord 
nende realiseerimisega Eestimaal?

Inimene on teatavasti mitte ainult jätkusuutliku arengu peamine eesmärk vaid 
ka selle peamine tegur. Selleks peab ta olema haritud ning oskama, suutma ja 
tahtma teha tööd. Kuid paraku ei ole tänapäeval Eestis haridus ja oskus teha tööd 
kaugeltki samad asjad. Selleks, et teha head tööd, peavad inimesel olema oma 
tegevusalal vastavad oskused ehk kvalifikatsioon ning seda on vaja pidevalt tõsta, 
uuendada, laiendada. Inimesele peaks mingid oskused, kutse ja kvalifikatsiooni 
andma tööelu eelne ja aegne haridus. See on loomulik ja nii on ette nähtud ka 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO konventsioonides. Kuid paraku on Eesti 
haridussüsteem  võtnud oma esmaseks eesmärgiks anda õppijatele vaid teadmisi, 
lisaks veel vaimsust ja loomingulisust, kuid mitte tunnustatud oskusi - kutset ja 
kvalifikatsiooni. Kui inimene ka neid tahab, siis peab ta need hankima ise. Meil 
on piisavalt palju mõjukaid inimesi, kes on sellise süsteemi õigsuses veendunud 
ja tegutsevad selle nimel meie iseseisvuse algusest peale tänini.  

Selliste inimeste tegutsemise tulemusel lõpetas Eesti Valitsus aastal 1994  
kutsete ja kvalifikatsioonide andmise kooli lõpetamisel kõikides üli- ja kõrgkoolides 
ning 1996. aastal kutsekoolides. Sellest ajast alates Eesti üli- ja kõrgkoolide 
ning kutsekoolide lõpetanud kooli lõpetamisel kutset ega kvalifikatsiooni 
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ei saa. Nad saavad oma diplomile vaid õppekava nimetuse, mille järgi nad 
on õppinud. Aastal 2000 vastu võetud Kutseseaduse kohaselt peavad nad 
kutse ja kvalifikatsiooni saamiseks vajaliku praktika ise hankima,  nõutavateks 
katseteks ette valmistuma ja need sooritama. Tõsi - mitmetes kutsekoolides on 
kutse omistamine siiski juba ühildatud kooli lõpetamisega. See toimub ka nn. 
rahvusvaheliselt reguleeritud erialadel, nagu arstid, meremehed jne. Ent paljudel 
aladel,  eriti kõrghariduse tasemel, pole veel kvalifikatsiooninõudeid ega kutseid 
omistavaid organeid. Tulemuseks on see, et alates 1994. aastast tänini on nn. 
reguleerimata aladel kutsed saanud vaid mõni protsent kõrgkoolide lõpetanute 
arvust ning ligikaudsete hinnangute alusel ulatub kutse ja kvalifikatsioonita 
kõrgkoolide lõpetanute arv praegu kaugelt üle saja tuhande. Täpsemaid andmeid 
ei ole õnnestunud Haridus- ja Teadusministeeriumilt saada. 

Vaatamata autori ja teiste pingutustele püüda 2008. aastal uue Kutseseaduse 
vastuvõtmisel mõjutada Riigikogu, et see seadust muudaks ja kohustaks kõrgkoole 
õpetama üliõpilasi vähemalt mingi kutse ja kvalifikatsiooni saamiseni, jõustus 
uus seadus selles osas siiski endisel kujul. Hoolimata tema poole pöördumisest 
ei loobunud ka president sellise seaduse väljakuulutamisest. Loodud olukord 
kestab ka täna - kõrgkooli lõpetamisel inimesed kutset ega kvalifikatsiooni ei saa. 
Ning mis kõige hullem – on ülimalt vähe neid, kes olukorra absurdsusest aru 
saavad ja selle muutmise vajadust tunnistavad. 
Kuidas on see võimalik?  Mis on selle põhjus?

Põhjuseks on see, et kutsed ja kvalifikatsioon on tööturu probleemid, 
kuid Eestis tegeleb nendega mitte tööministeerium, mida meil pole, ega ka 
Sotsiaalministeeriumi tööturu osakond, kes sellega peaks tegelema, vaid Haridus- 
ja Teadusministeerium ja Riigikogu kultuurikomisjon ning haridussüsteemi töötajad. 
Kokad ise hindavad seda haridussuppi, mida nad keedavad, mis tegelikult 
tööturule ei kõlba ja mida sellele isegi hindamiseks ei anta. Inimesed, kes sellise 
olukorra on tekitanud, võttes haridussüsteemilt kohustuse õpetada õpilasi ja 
üliõpilasi kuni kutse ja kvalifikatsiooni vääriliseks pidamiseni,  tegelevad sellega 
ka nüüd. Seetõttu pole probleem möödunud aastate jooksul kuigi oluliselt 
lahenduse poole liikunud. Tundes sellise olukorra põhjusi, võin öelda, et selleks 
pole praeguste haridussüsteemi ja tööturu korraldamise juhtide puhul lootustki. 
Mida siis teha? Kas tõesti jätta kõik sellisesse olukorda nagu on, kuna on nii 
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vähe neid, kes selle muutmise vajadust näevad? Võimalustest rääkimata. 

Selgitamaks, miks kutsete ja kvalifikatsioonide küsimus mulle nii tuttav ja 
südamelähedane on, pean alustama kaugemalt. 

Minu jaoks  sai asi alguse 70. aastate keskel. Olin oma inseneri ja 
tehnikateadlase karjääri lõpetanud ja siirdunud majandusteadusesse ning töötasin 
TPI tootmise ökonoomika ja organiseerimise kateedris. Aastal 1975 võttis 
ILO (Rahvusvaheline Tööorganisatsioon) vastu Inimressursside Arendamise 
Konventsiooni, mis käsitleb kutsealase tegevuse korraldamist riikides ja 
kutseõppe osa inimressursside arengus. Kutseõpe hõlmab selle konventsiooni 
kohaselt kõiki kvalifikatsiooni- ja haridustasemeid. Selle konventsiooni ratifitseeris 
ka tollane NSV Liit ja asus korraldama selle täitmist. Alguse sai kord, mis 
kehtis kõrghariduse, täiendusõppe ning teaduskraadide ja kutsete osas ka Eestis 
kuni aastani 1991 ja mille alusel tollased kõrgkoolide lõpetanud said kutse 
ja kvalifikatsiooni, mida EL-is ja nüüd ka Eestis tunnustatakse magistri tasemel 
olevaks.  

Neil aastatel kavandati konventsiooni rakendamist ka tööturu tasakaalustamiseks, 
nagu see oli ILO poolt ette nähtud.  Tollane NSV Liidu Kõrghariduse 
Ministeerium sai ülesande hakata prognoosima kõrgharidusega spetsialistide 
vajadust ja sellele vastavalt täpsemalt planeerima nende ettevalmistamist. 
Metoodika väljatöötamise ja katsetamise üheks baasiks valiti Eesti.  Siin 
anti ülesanne Eesti Kõrg- ja Kesk-erihariduse  Ministeeriumi kaudu Tallinna 
Polütehnilise Instituudile, seal majandusteaduskonnale ja seal tootmise 
ökonoomika ja organiseerimise kateedrile, kus ka mina siis parajasti dotsendina 
töötasin. Moodustati suur töögrupp, juhiks määrati prof. Eduard Kull - sõjaeelse 
haridusega majandusteadlane. Tema võttis töö talle omase põhjalikkusega ette 
ja tegi asjad nii endale kui grupi liikmetele selgeks. Selged olid need talle kui 
kogenud majandusteadlasele niigi. Milles need põhitõed siis seisnevad?

Nii nagu kaubaturg jaguneb alamturgudeks ja segmentideks kaubaliikide 
kaupa, nii jaguneb tööturg alamturgudeks erialade (ehk kutsete) ja segmentideks 
oskuste tasemete (kvalifikatsioonide)  kaupa. Tööjõu täiendava vajaduse peab 
katma oskajate inimeste ettevalmistamine ning sellele vastavalt tuleb planeerida 
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ka kõrgkoolidesse vastuvõttu. Selle katseliseks teostuseks toimus ettevõtetes       
küsitlus, tulemuste töötlemine ja spetsialistide vajaduse kindlaksmääramine erialati 
10 -15 aasta perspektiivis. Algul kitsam, tänapäeva terminoloogia kohaselt 
pilootuuring, järgnes üleeestiline uuring tehnika- ja majandusspetsialistide kohta. 
Tulemused said  heakskiidu, uuring pidi laienema ka muudele erialadele. Kuna 
prof. Kull oli siis juba üle 70, pakuti edasist töö juhendamist mulle. Ma ei 
olnud sellest huvitatud, sest tahtsin jätkata uuringuid endale valitud alal, milleks 
on tehnika ja keskkonnakaitse arendamise sidumine majandusteadusega (mis oli 
hiljem mu doktoritöö temaatika) ja millega tegelen võimalust mööda tänini. 
Seetõttu loobusin ja soovitasin enda asemel veelgi noorema Väino Rajangu. 
Ta  võttiski töö vastu, juhatas edasisi uuringuid ja kaitses nende alusel hiljem 
doktoritöö. 
Siiski puutusin teemaga kokku ka hiljem. Nimelt töötasin 13 aastat 

tehnoökonoomika kateedri juhatajana Eesti Majandusjuhtide Instituudis (EMI) 
ehk tollase nimega Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituudis ning meie kateedri 
õppeainete hulgas olid ka töökorraldus ja -ökonoomika. Uurisime siis mitmel 
korral sama metoodika alusel  täiendõppe vajadust Eestis EMI erialadel ja 
seadsime selle järgi oma tööd. 

Lisaks sellele olin 1993. aastal Eesti Inseneride Kutseliidu asutaja ja kuni 
aastani  2002 selle juhatuse esimees. Aastatel 1995-2002  olin ka 
Sihtasutuse Eesti Haridusfoorum nõukogu esimees. Koos TALO esimehe Toivo 
Roosimaaga tegutsesime neil aastatel intensiivselt selle nimel, et meie kõrg- ja 
kutsekoolid õpetaksid inimesi siiski nii, et need saaksid kohe kooli lõpetamisel  
vähemalt mingi kutse ja kvalifikatsiooni. See tegevus oli tagajärjetu. Sama näitas 
ka möödunudaastane uue Kutseseaduse menetlemine Riigikogus. Kujunenud 
olukord on selle muutmiseks liiga mugav meie haridussüsteemile, mis ei pea end 
tööturu nõuetele kohandama. Lühiperspektiivis liiga kasulik ka meie ettevõtjatele, 
sest hoiab meie haritud, ent kutse ja kvalifikatsioonita tööjõu kodus ja säästab 
palgakulusid. Kuid haridussüsteemi ja tööturu ning üldise perspektiivi seisukohast 
hinnates on olukord katastroofiline ja seda tuleks muuta.  Aga kuidas?

Möödunud nädalal (2009.11.11.) toimus Säästva Arengu Foorum 2009. 
Osalesin seal inimvara arengu sektsioonis, kus püüti täiendada inimvara arengu 
võtmeteemasid ja jätkusuutlikkust mõõtvaid indikaatoreid. Mind vapustas, 
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et meie inimvara indikaatorite hulgas puudub selline näitaja nagu inimeste 
kvalifikatsioon. Esinesin seal ettepanekuga võtta inimeste kvalifikatsioon kindlasti 
inimvara arengutaseme indikaatorite hulka. On ju inimene iseenda ja ühiskonna 
jaoks seda väärtuslikum ning elus ja tööturul jätkusuutlikum, mida enam on 
tal kvalifikatsioone ja mida kõrgemad need on.  Rahvas omakorda on seda 
jätkusuutlikum, mida enam  oskusi – kõrgemaid kvalifikatsioone - on tema 
liikmetel mitmesugustel erialadel ehk kutsetel. Inimvara kvalifikatsioonitaseme 
näitajaks võiks olla  tunnustatud kvalifikatsioonide arv tuhande inimese kohta.

Eks näis, kas ja kuidas see ettepanek kasutamist leiab. Ise aga taipasin, et 
lähenemine kutsete ja kvalifikatsioonide probleemi lahendamisele inimarengu 
taseme ja inimvara väärtuse kaudu võib olla viljakam kui senised katsed läheneda 
sellele kutsehariduse ja tööturu suhete kaudu. Mis paraku on olnud asja 
korraldavatele haridus- ja kultuuritöötajatele vähemalt näiliselt arusaamatu ja 
seetõttu viljatu. Seepärast käsitlengi seda teemat siin, lootes, et Eesti Rooma 
Klubi ja jätkusuutliku arengu ja inimarengu taseme kaudu leiab probleem suuremat 
arusaamist ja toetust, kui seni Haridus- ja Teadusministeeriumis, Riigikogu 
kultuurikomisjonis ja Sihtasutuses Kutsekoda. Nende käsitleda on kutsed ja 
kvalifikatsioonid Eestis antud. 

Kui tuli Eesti Vabariik, sulasid ministeeriumi tasemel kokku üldharidus, 
kutseharidus ja kõrgharidus, lõpuks ka teadus. Hariduse planeerimise alased 
uuringud lõppesid. Turumajandus ise pidi kõik paika panema. Seejärel, nagu 
öeldud, lõpetas Valitsus üldse kutsete ja kvalifikatsioonide omistamise kõrg- 
ja kutsekoolide lõpetamisel. Ka suhtumine kõrghariduse alusel varem antud 
kutsetesse ja kvalifikatsioonidesse oli eirav. Alles Euroopa Liitu astumisel tuli seda 
seisukohta muuta ning praegu tunnustatakse tollaseid kõrghariduse diplomeid 
nagu mujal Euroopa Liidus - magistri tasemel.  

Valitsuse sellise tegevuse tulemusena kadusid võimalused tööturu 
segmenteerimiseks erialati ja kvalifikatsioonide kaupa ning praegu käsitletakse 
tööturgu nii nõudluse kui pakkumise poolest ühe suure tervikuna, mille 
perspektiivset täitmist peavad turumajandus ning tööandjad ja rahvas ise 
korraldama. Tööturu vajaduse prognoosimine erialati ja kvalifikatsioonide kaupa 
on turumajanduses niigi keerukam ja ligikaudsem kui plaanimajanduse aegadel. 
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Ent kutsete ja kvalifikatsioonide süsteemi puudumisel on see täiesti võimatu. 
Ning isegi kui rahuldava kutsete ja kvalifikatsioonide süsteemi loomine nüüd ka 
õnnestuks, ei tooks see lahendust nende suhtes, kes on Eestis vahepeal kutsest 
ja kvalifikatsioonist ilma jäänud. Ainuüksi kõrgkoolides ulatus õppekavade arv 
mõne aasta eest üle tuhande. On kujutlematu, milliste kutsete ja kvalifikatsioonide 
raamidesse annaks nende tulemus end suruda. 

Sotsiaalministeeriumi tööturu osakonnas ei taheta tööturu struktureerimisest 
ega prognoosimisest  midagi kuulda. Kui võinuks arvata, et tööturu uurimist 
võiks korraldada Tööturuamet, siis tänavu reorganiseeriti seegi Töötukassaks. 
Seda ei tee ka keegi teine. Tegelikult on tööturu uurimine ja tasakaalustamise 
korraldamine praeguses kutsete ja kvalifikatsioonide olukorras võimatu. 

Tekkinud olukorra põhipõhjuseks on asjaolu, et kui PEAAEGU KÕIK TEISED 
EUROOPA RIIGID ratifitseerisid ja võtsid täitmiseks eelpool nimetatud 
ILO 1975. aasta Inimressursside Arendamise Konventsiooni juba 70datel 
ja ENAMIK ENDISE NLIIDU KOOSSEISUS OLNUD RIIKIDEST tegid 
seda 90date esimesel poolel, siis Eesti ei ole ühena vähestest riikidest tänini 
seda konventsiooni ratifitseerinud, oma seadusi sellega kooskõlla viinud ega 
täida seda. Seoses sellega ei saa siin rakendada ka ILO 1985. aasta soovitust 
inimressursside arendamise kohta, mis 2004. aastal uuendatuna kannab nimetust 
„Haridus, koolitamine ja elukestev õppimine” (R 195, Recommendation 
concerning Human Rescources Development: Education, Training and Lifelong 
Learning). Selle soovituse kohaselt peab ka täienduskoolitus andma lõpetamisel 
täiendava kvalifikatsiooni. Kuna Inimressursside Konventsioon on Eestis 
ratifitseerimata ning õpetamine kõrgkoolides  ja kutsekoolides ei toimu kuni 
kutseoskuste omandamise ja  kutsetunnistuse omistamise võimaldamiseni, siis ei 
ole võimalik neid soovitusi täita ka täiendusõppe osas. 

Mul puudub võimalus oma sõnavõtus nendel konventsioonidel pikemalt peatuda. 
Teen seda eraldi ettekandes Eesti Rooma Klubile. Praegu tegeletakse Euroopa 
Liidus kutsenõudmiste ja kvalifikatsioonide ühtlustamisega ja nende riikidevahelise 
tunnustamisega (konventsioonid ratifitseeritud), mis hõlbustab ühtedes riikides 
antud kutsete tunnustamist teiste riikide tööturul. Eestis tegeldakse vaid sellega, 
et ülikoolid tunnustaksid ühest ülikoolist teise õppima läinud üliõpilaste õpingute 
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tulemusi ja haridusdiplomeid. Küsitletud personalivahendusfirmad ei tea ühtki 
juhust, mil Eestis välja antud diplomit kõrghariduse omandamise kohta - millega 
meil kõrgharidus lõpeb - oleks arvestatud välismaal kutsediplomina. 
 
Selline asjade areng on Eesti jaoks katastroof, mis kestab tänini ja mille lõpp 
ei paista, sest kutsete omistamise süsteemi taastamisega  tegelevad needsamad 
inimesed, kelle initsiatiivil kutsete omistamine 1994. aastal lõpetati. Nad ei 
ole võimelised oma meelt muutma. Tööturu uurimiseks, prognoosimiseks ja 
tasakaalustamiseks ei tehta midagi.  

Nagu selgus,  ei arvestata kutseid ja kvalifikatsioone, mis on inimvara väärtuse 
peamised tegurid, ka inimarengu taseme hindamisel. Hinnatakse vaid haridust, 
kuid erinevalt enamusest maadest ei anna see meil ei kutset ega kvalifikatsiooni.  
 
Katastroofi lõpu alguseks võiks olla ILO nimetatud konventsioonide ratifitseerimine 
Eestis ja edasise protsessi korrastamine nende alusel. Haridussüsteem, mis ei 
anna kutseid ja kvalifikatsioone, töötab tühikäigul. Kuna tegemist on Eesti 
jätkusuutlikkuse olulise probleemiga, loodan, et Eesti Rooma Klubi võtab 
selle oma huvide sfääri ja teeb  kõik temast oleneva olukorra muutmiseks. 
Suudab oma kaalukusega protsessi mõistlike lahenduste suunas liikuma 
panna. 
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PÕHIMÕTTELINE LAHENDUS TÖÖPUUDUSE VÄHENEMISEKS 
ON OLEMAS
Heino Levald ,  majandusdoktor   
Eesti Päevaleht Online 04. märts 2010 11:33 
(Artikli autoripoolne pealkiri oli “Mida teha tööpuuduse ja hariduse probleemide 
lahendamiseks”).

Oma aastapäevakõnes nimetas härra president meie tähtsamate probleemidena 
tööpuudust ja haridust ning seda, et tööpuudus ei vähene kiiresti. Autor, olles 
pidanud nende probleemidega juba ammu tegelema, võib vaid nõustuda, et 
olukorra muutmine võtab aastaid. Ning sedagi vaid targa tegutsemise korral, 
mida seni on olnud napilt. Kuid põhimõtteline lahendus selleks on olemas.

Tööpuudus ja haridus on omavahel tihedalt seotud. Nimelt sõltub tööhõive 
ettevõtluse ja riigi majanduslikust olukorrast ning see omakorda kõigi osaliste 
haridusest ja oskustest. Mitte ainult töötajate, vaid ka ettevõtjate ja poliitikute 
omast. 

Tööpuuduse ning tööelu eelse ja aegse hariduse probleemidele lahenduste 
otsimine ei ole uus asi. See on 1919 aastal loodud ja praegu ÜRO asutusena 
tegutseva Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO tegevuse peamine eesmärk. 
ILO liikmeteks on kõik Euroopa riigid ja maailma riikide enamus. Eesti on ILO 
liige alates 1921. aastast ja taastas oma liikmelisuse 1992. aastal. 

Tööelu mõistlikuks korraldamiseks on ILO kõikide oma liikmesriikide osalusel 
välja töötanud ligi 200 konventsiooni ja sama palju soovitusi. Nende hulgas 
on kümmekond konventsiooni ja soovitust tööturu ning tööelu eelse ja aegse 
hariduse kohta. 

Mida soovitab ILO? 

Tööpuuduse osas on ILO konventsioonides alates 1948. aastast (C88) nõue 
luua riikides tööturu teenistused, kusjuures on määratud, et nende ülesandeks 
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on mitte üksi arvestuse pidamine töötute kohta, teabe vahendamine töötute 
ja tööandjate vahel tööotsijate ja töötajate vajaduse kohta ja kestvalt töötute 
abistamine, vaid ka tööturu nõudluse uurimine ja prognoosimine kutsete ja 
kvalifikatsioonide kaupa ning tööelu eelset ja aegset haridust andva süsteemi 
ning kutsenõustajate varustamine andmetega tööturu prognoositava nõudluse 
kohta tulevikus. Hilisem konventsioon C122 (1964) täiendas seda nõudega, 
et riik võtaks eesmärgiks täieliku tööhõive tagamise, mis konventsioonis C88 
puudus. 

Kutseharidust käsitlevad ILO mitmed konventsioonid alates tema tegevuse 
esimestest aastatest. Oma 1974. aasta konventsioonis C142 ja soovitustes 
R150 püstitab ILO nii tööelu eelse kui aegse elukestva kutseõppe nõude, mis 
peab toimuma kõikidel tööaladel ja kvalifikatsiooni tasemetel ning valmistama 
ette töötajaid vastavalt tööturu vajadustele. See nõue hõlmab kõiki kutsed, 
alates töölisest kuni professorini ning mitte ainult alluvaid, vaid ka juhte. Juba 
esimestest sellealastest konventsioonidest alates kehtib nõue, et kutseõpe peab 
andma lõpetanule tunnustatud oskused oma erialal ehk kutse ja kvalifikatsiooni ning 
neid tõendava tunnistuse. Selle peavad andma ka täienduskoolitus ja ümberõpe. 
Kaasajastatud ja täiendatud kujul on kõik see esitatud ILO soovitustes R195 
(2004). Neid soovitusi on tegelikult võimalik täita vaid siis, kui on eelnevalt 
ratifitseeritud konventsioon C142. 

Mis on Eestis tegemata? 

ILO mistahes konventsiooni nõuete täitmine on kohustuslik nendes maades, kes 
on selle konventsiooni ratifitseerinud. Selleks on vaja viia oma maa seadused ja 
muud õigusaktid konventsiooni nõuetega vastavusse. Tööturgu ning tööelu eelset 
ja aegset haridust käsitlevad konventsioonid on ratifitseerinud nende koostamise 
järel kõik Euroopa riigid ja enamus kogu maailma riike. Need ratifitseeris ka NSV 
Liit ning selle seaduste kaudu teostati neid ka Eestis. NSV Liidu lagunemisele 
järgnenud aastate jooksul ratifitseerisid enamiku neist konventsioonidest ka 
Euroopas paiknevad endised liiduvabariigid, välja arvatud üks. See on Eesti. 
Seega on Eesti ainus maa Euroopas, kus ei ole ratifitseeritud ühtki ILO 
konventsiooni, mis käsitlevad tööelu eelset ja aegset haridust ning on tööturu 
osas ratifitseerinud vaid üldsõnalise konventsiooni C122. Ratifitseerimata on 
ka konventsioon C150, mis käsitleb riigi osa töösuhete juhtimisel. Täpsemad 
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andmed võib igaüks leida ILO koduleheküljelt www.ilo.org. 

Eesti oma tee 

ILO konventsioonide ratifitseerimise ja nende nõuete täitmisele asumise 
asemel läks Eesti oma teed. Mitmete nii siis kui praegu lugupeetud inimeste 
eestvedamisel püüti luua originaalset kutsete ja kvalifikatsioonide omistamise 
süsteemi kutsekodade ja kutseliitude kaudu. Selleks lõpetati Valitsuse määrustega 
(kehtiva Haridusseaduse vastaselt) kutse märkimine diplomitel ja seega kutsete 
omistamine 1994 aastal kõrgkoolide ja 1996. aastal kutsekoolide lõpetamisel. 
Sellest ajast alates tõendavad Eesti kõrg- ja kutsekoolide lõpetamisel antavad 
diplomid vaid saadud haridust diplomile märgitud õppekava järgi. Kutse ja 
kvalifikatsioon ning neid tõendav dokument tuleb neil hankida omal käel. Seoses 
üleminekuga ainult haridusdiplomite andmisele lõppes ka kõrg- ja kutsekoolide 
kohustus õpetada oma õppureid kutseoskuste saamiseni. 

Alles pärast kutsete andmise lõpetamist alustati Kutseseaduse koostamist. See 
valmis aastaks 2000 ja kinnistas tekitatud olukorra – kutset tuleb taotleda 
õppimisest eraldi pärast piisavat praktilist erialast tööd ning selle saamiseks 
tuleb sooritada eraldi kutseeksam. Seaduse rakendamiseks loodi eraõiguslik 
sihtasutus, mis peagi võttis endale nimeks Kutsekoda ning kes alustas seadusega 
ette nähtud kutsenõukogude moodustamist. Need omakorda hakkasid koostama 
kutsestandardeid ja ootama kutseid omistavate organite teket. Samasuguse korra 
säilitas ka 2008. aasta uus Kutseseadus, mis tegelikult eelmisest peaaegu ei 
erine. Tulemuseks on olukord, kus kutsestandardeid on hõredalt, enamus neist 
on rahvusvaheliste nõuetega võrreldes üle pingutatud ning vähe on koolide 
õppekavasid, mis nendele vastavad. Vähe on kutseid omistavaid organeid. Eriti 
kaugel rahuldavast lahendusest on olukord kõrghariduse osas. 

Eesti oma tee tulemused 

Tulemuseks on olukord, kus Eesti kutsekoolide lõpetanute arv aastatel 1997-
2008 on riikliku statistika järgi 96 871 kuid kutse oli viimase aastavahetuseni 
saanud Kutsekoja kaudu vaid 40965 inimest, neist 21915 kõige madalamal, 
I kvalifikatsioonitasemel, mis ilmselt erilist kutseharidust ei nõuagi. Veelgi 
drastilisem on olukord kõrghariduse osas, kus lõpetanute arv aastatel 2005-
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2008 on 108 819 ja kutse kõrgeimatel IV ja V kvalifikatsioonitasemel on 
saanud Kutsekoja kaudu vaid 4553 inimest. Ning seda ajal, kus Eesti tööturul 
vajaksid uuendatud kutset hinnanguliselt kuni 500 tuhat inimest. Arvestades 
neid, kel on või tahaks omada mitut kutset, on kutsete tunnustamise tegelik 
vajadus veel mõnesaja tuhande võrra suurem. Kus on need kutseid omistavad 
organid, kes selle tööga võiksid toime tulla. 

Kõige üllatavam sealjuures on see, et kogu tööelu eelse ja aegse hariduse 
probleem on antud Riigikogus Kultuurikomisjoni ja Valitsuses Haridus- ja 
teadusministeeriumi korraldada, selle hariduse vastavuse probleem tööturu ja 
ILO nõuetele aga on sisuliselt delegeerimata. Sotsiaalministeeriumi ja töötajate 
ühenduste osa selles on sümboolne tööandjate osa aga loomulikult esmajoones 
nende keskne. Ometi peaks sotsiaalministeerium riigi esindajana, kes on määratud 
ka sidepidajaks ILO-ga, olema peamine vajaliku hariduse tellija. 

Ilmselt saamata täiel määral aru tööelu eelse ja aegse hariduse sotsiaalsest tähtsusest 
on Haridus- ja Teadusministeerium s suunanud kogu oma tegevuse Bologna 
protsessile, mis tegelikult hõlmab vaid EL eri maade kõrghariduse ühtlustamist ja 
ülikoolide vahelist koostööd eesmärgiga lihtsustada üliõpilaste üleminekut ühest 
ülikoolist teise ning õppejõudude töötamist erinevates ülikoolides. Siit algab 
riigi juhtimise kvaliteedi ning riigi funktsioonide teadvustamise ja tööjaotuse 
probleem, mis on omaette teema. 

Mida on vaja teha? 

Tööpuuduse probleemi tõelise lahenduse ning hariduse ja tööturu koostöö poole 
suundumiseks on Eestis vaja õppida tundma ja ratifitseerida kõik olulised tööelu 
eelset ja aegset haridust ning tööturgu käsitlevad ILO konventsioonid ja asuda 
nende täitmisele. Juhtiva osa selles peab Valitsus andma Sotsiaalministeeriumile. 
Nende konventsioonide ratifitseerimise ja täitmise saavutamine peaks olema 
ametiühingute ja kutseliitude üks põhilisi eesmärke. 

Heino Levald 
on tehnikakandidaat, majandusdoktor  ja Eesti Inseneride Kutseliidu auesimees 
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KATASTROOFILINE OLUKORD EESTIS KUTSETE JA 
KVALIFIKATSIOONIDE ALAL, SELLE TAGAJÄRJED JA SELLEST 
VÄLJAPÄÄSU VÕIMALUSED
Heino  Levald
Tehnikakandidaat, majandusdoktor

Kutsete ja kvalifikatsioonide saamiseni õpetamise, nende saamise ning tööturu 
uurimise, prognoosimise ja korraldamise alal valitseb Eestis katastroofiline 
olukord. Selle põhipõhjuseks on asjaolu, et Eesti on pärast taasiseseisvumist 
tänini ignoreerinud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO konventsioone ja 
soovitusi, mis käsitlevad  kutseõpet ja kutsete omistamist, tööpuudust, tööturu 
uurimist, prognoosimist ja korrastamist ning inimressursside arendamist. 

ILO on 1919. aastal loodud algul Rahvasteliidu, , nüüd ÜRO organisatsioon 
ja tegeleb ülemaailmselt töö küsimustega. Lähemalt vt. www.ilo.org. Tema 
põhimääruse esimene lause on: üldine ja kestev rahu on võimalik vaid siis, kui 
see põhineb sotsiaalsel õiglusel.
Eesti on ILO  liige alates 1921. aastast. 

ILO esimene soovitus R1 ja teine konventsioon C2 on pärit aastast 1919 ja 
käsitlesid tööpuudust. Sellest ajast tänini on ILO koostanud ratifitseerimiseks 
ja rakendamiseks ca 200 konventsiooni ja samapalju soovitusi, mis seonduvad 
konventsioonidega. Neist vähemalt kümmekond konventsiooni ja samapalju 
soovitusi seonduvad otseselt tööpuuduse, tööturu, kutseõppe ja inimressursside 
arendamisega. Kuna need hõlmavad kogu maailma, siis sätestatakse neis vaid 
minimaalsed nõuded. Need on ratifitseerinud praktiliselt kõik riigid Euroopas ja 
arenenud maad maailmas. ILO konventsioonide ja soovituste omapäraks on see, 
et järgmised ei asenda eelmisi vaid need ladestuvad üksteisele.

Nimetatud aladel toimivatest ILO konventsioonidest on Eesti ratifitseerinud 
ainult ühe -  konventsiooni C122, mis deklareerib riigi püüdu täieliku tööhõive 
poole. Ratifitseerimata on muude hulgas ka Inimressursside Arendamise 
Konventsioon C142  1975, mis käsitleb kutseõpet ja kutsete tunnustamist 
kõigil tasemetel kuni professorini välja, samuti täiendusõpet kuni elukestva 
õppeni.  Seda täiendavad soovitused R150 (1975) ja R195 (2004).. 
See konventsioon kehtis meil 1991. aastani N Liidu kaudu, kes oli selle 
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ratifitseerinud. Enamus teisi endisi liiduvabariike ratifitseerisid selle konventsiooni 
1993.-1994. aastal.  

Eesti on peaaegu ainus EL´i riik, kus ei ole ratifitseeritud Inimressursside 
Arendamise 1975. a. Konventsiooni C142, ega ole loonud piisavaid 
seaduslikke aluseid konventsiooni ja sellega lisanduvate soovituste R150 ja 
R195 rakendamiseks. 

See konventsioon ja need soovitused on vundamendiks kõikide teiste EL´i 
maade aastakümneid kestnud tegevusele sellel alal. Meil see vundament 
puudub ja püüame ilma selleta hüpata Bologna protsessi kaudu Euroliidu 
hariduspoliitika tippu. Pealegi käsitleb Bologna protsess hoopis teisi küsimusi, 
eeskätt vaid ülikoolide vahelist koostööd. Euroopa Liidus tegeldakse ka kutsete 
ühtlustamisega riikide vahel, kuid meil pole oma kodukootud kutsete süsteemi 
veel rakendatud ega õieti olemaski. 

Ehkki ILO kõik konventsioonid asetavad vastutuse tööpuuduse ja tööturuga 
ning tööelu eelse ja aegse haridusega, samuti inimressursside arendamisega 
tegelemise eest otseselt riigile ja valitsusele, on Eestis kõik need tegevusalad 
antud eraõiguslike sihtasutuste pädevusse. 

Milline on olukord? 
Kutsekoda on tegutsenud 10 aastat. Tegelikult rohkem, sest tema eelkäija– 
töörühm Kaubandus-Tööstuskoja juures – alustas tegevust 1997 aastal ja  
moodustas Kutsekoja põhikoosseisu.  

Kutsekoja tegevuse tulemused tema koduleheküljelt www.kutsekoda.ee  seisuga  
22. märts 2010: 
On kinnitatud 16 kutsenõukogu, tegutseb 85 kutset andvat organit, on 
kinnitatud 690 kutsestandardit 252 kutsealale, on väljastatud 47 278 
kutsetunnistust, viimastest ca 5 800  kõrgharidust nõudvate kutsete osas. 

Kuidas seda hinnata?
Väljaantud kutsetunnistuste arv on kaugelt väiksem kui 10% sellest, mis oleks 
vaja tööturu minimaalseks katmiseks tegelikult. Arvestades kutsekaasluse vajadusi 
katab see vaid 5-6 % kogu vajadusest. Sealjuures on kutse saanud kaugelt alla 
50% kutsekoolide ja umbes 6% kõrgkoolide viimase 15 aasta lõpetanutest. 
Ning seda iseseisva Eesti Vabariigi 20. aastal ja 10 aastat pärast esimese 
Kutseseaduse väljakuulutamist. Selle tõttu, et inimestel pole tunnustatud 
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kutseid ja süsteem ise on tundmatu ja ebatäielik ning ees seisab selle põhjalik 
muutmine, pole võimalik tööturgu uurida, korrastada ja prognoosida. Valitseb 
stiihia, kui töötukassat või selle kodulehekülge külastada. 

Ent ka tööturu korraldamine ja tööpuudusega toimetulek on delegeeritud 
nüüd juba üle poole aasta eraõiguslikule sihtasutusele Töötukassa.  Seega 
on sisuliselt kogu kutsete ja tööturuga tegelemine Eestis erastatud. Erastatud 
on ka selle uurimine – vastavad organisatsioonid Praxis ja Innove on samuti 
eraõiguslikud sihtasutused. Tulemuseks on katastroofiline olukord nii kutsete 
kui tööturu osas ja väljavaate puudumine, kuidas sellega toime tulla. 

Olukorda päästab vast see, et ka inimarengu aruannete koostamine 
on delegeeritud eraõiguslikele organisatsioonidele. Ning kõike, välja 
arvatud Töötukassa,  finantseerib minu teada üks süsteem – Haridus- ja 
Teadusministeerium. 

See, et me olime ja oleme inimarengu tasemelt just hariduse tõttu heal kohal - 
ehkki langeme pidevalt - on tegelikult puru silma ajamine nii meie enda rahvale 
kui rahvusvahelisele üldsusele. Meie kutse-, kõrg- ja täiendusharidus ei anna 
piisavat ettevalmistust kutse saamiseks, seda ettevalmistust tuleb lisaks koolist 
saadud haridusele hankida ja kutset taotleda omal käel. Seetõttu on nii kutseid 
kui nende omanikke nii vähe, et neil pole peaaegu mingit osa ei tööturu uurimisel 
ega tegelikul tööturul. Haridusdiplomid maksavad meie sisemaisel tööturul vaid 
tinglikult, välismaal ei maksa need üldsegi mitte. 

Eurostati andmetel on Eesti kulutuste osas tööturu uuringutele 0,073%-ga SKT-
st eelviimasel kohal Kreeka ees, kulutuste taseme poolest 23 korda madalamal 
esikohal olevast Taanist (1,691%), 13 korda Soomest (0,9775) ning 3-4 
korda Lätist ja Leedust. Tööturg Eestis on struktureerimata, ilma selleta on seda 
võimatu uurida.  

Katastroofilise olukorra leevendamise poole liikumise alustamiseks on Eestis 
vaja tundma õppida ja ratifitseerida kõik olulised tööelu eelset ja aegset 
haridust ning tööturgu käsitlevad ILO konventsioonid ja asuda nende 
täitmisele. Juhtiva osa selles peab Valitsus andma Sotsiaalministeeriumile. 
Nende konventsioonide ratifitseerimise ja täitmise saavutamine peaks olema 
ametiühingute ja kutseliitude üks põhilisi eesmärke. 

2010.03.22
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Lisa 20

PÄRINGU VORM KASUTAMISEKS ASJASTHUVITATUTELE
Eesti Vabariigi Haridus- ja teadusministrile
PÄRING
Ajavahemikus 1994 -.......... (päringu esitamise aasta) Eesti kutse- 
ja kõrgkoolide lõpetanute ning neist kutsetunnistuse saanute ja seni 
kutsetunnistuseta jäänute arv

Eesti Vabariigi Haridusseaduse §27 sätestab, et isiku haridust, kutset, eriala ja 
õppeasutuse lõpetamist tõendab tunnistus või diplom, mille vormi ja statuudi 
kinnitab Vabariigi Valitsus. Oma määrusega 11. maist 1994. a. nr. 167  
“Kõrgharidust tõendava ühtse riikliku diplomi statuut” sätestas Vabariigi Valitsus, 
et kõrgkooli diplomile märgitakse vaid õppetöö aluseks olnud õppekava 
nimetus. Sellega lõpetati kutsete andmine kõrgkoolide  lõpetamisel. Sama 
toimus kutsekoolidega Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 1996.a. määruse nr. 115 
alusel.  Kutsete omistamise ja kutsetunnistuste väljaandmise korraldus jäi siis 
lahenduseta. 

Kutseseadus võeti Eestis vastu aastal 2000. Vastavalt sellega sätestatud 
korrale tuleb inimesel kutset ja kvalifikatsiooni taotleda selleks õigust omavalt 
organilt. Kutseeksamiks  vajalikud täiendavad teadmised ja oskused peab kutse 
taotleja hankima ise. Samasugune kord jäi kestma ka 2008. aastal vastu võetud 
Kutseseaduse alusel. 

Pärast nimetatud aastaid kutsekoolide ja kõrgkoolide lõpetanute 
koguarvu on võimalik teada saada Riiklikust andmebaasist.  Kutseseaduse alusel 
kutsed saanud inimeste arvu on võimalik teada saada Kutsekoja koduleheküljelt. 
Ent nendest ei ole võimalik teada saada, kuipalju inimesi on saanud kutse 
ja kutsetunnistuse siiski kohe pärast kooli lõpetamist. See on toimunud.  
rahvusvaheliselt reguleeritud erialadel, samuti mõnel muul erialal ning muude 
asutuste kaudu. Nende kohta andmed Kutsekojal puuduvad. Seetõttu puuduvad 
ka täpsemad andmed selle kohta, kui palju ajavahemikul alates 1994. aastast 
tänini lõpetanuid on jäänud seni kutseta ja kutsetunnistuseta. 

Päringu eesmärk on täpsustada nende inimeste arv, kes on aastatel 
1994 – .........(päringu esitamise aasta) lõpetanud kutsekooli või kõrgkooli, 
kuid seni  kutsetunnistuse või –diplomita. 
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Andmed päringu esitamiseks saate esitada järgmise tabeli kujul.

Eesti kõrgkoolide ja kutsekoolide kutsetunnistuseta jäänud lõpetanute arv

Nr. Nimetus Kutsekoolid
1996-2008

Ülikoolid ja kõrgkoolid
1994 -2008 Kokku

1 Lõpetanute üldarv (1)

2
Reguleeritud kutsealadel 

kutsediplomiga lõpetanute 
arv   (2)

3
Muudel kutsealadel 

kutsediplomiga lõpetanute 
arv (3)

4
Kutsediplomita lõpetanute 
arv   (4) = (1) - (2) 

- (3)

5
Kutsekoja kaudu praeguseni 

kutsediplomid saanud 
inimeste arv (5)

6
Muudest allikatest 

tunnustatud kutsediplomi 
saanud inimeste arv (6) 

7
Kutsediplomita jäänud 

lõpetanute arv 
(7) = (4) – (5) – (6)

 

Märkus:
Reguleeritud kutsealad – arstid ja muu meditsiiniline personal, loomaarstid,  
meremehed, lendurid, arhitektid jm.
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Lisa 21.

EkspressJob 
22.04.2010 
Raul Veede

MARJU LAURISTIN: Eestlaste haridus ei vasta tööturu nõuetele

”Tööpuudus näitas veel kord, kui terav on Eestis küsimus hariduse sisu ja 
kvalifikatsiooni vastavusest tööturu nõuetele,” toonitas Marju Lauristin täna 
riigikogus toimunud Eesti 2009. aasta inimarengu aruande arutelul. 

Riigikogu arutas täna olulise tähtsusega riikliku küsimusena Eesti 2009. aasta 
inimarengu aruannet. Ettekannetega esinesid Eesti inimarengu aruande 2009 
peatoimetaja Marju Lauristin, toimetaja Rivo Noorkõiv ning põhiseaduskomisjoni 
esimees Väino Linde.

Marju Lauristin väljendas siirast heameelt selle üle, et Riigikogu on juba 
mitmendat aastat võtnud inimarengu aruande tõsise tähelepanu alla ja aidanud 
sellega tegelikult kaasa inimarengu probleemide teadvustamisele Eesti ühiskonnas. 
See on võimalus võrrelda Eestit ja teisi ÜRO liikmeid omavahel seisukohast, 
missugune on inimarengu olukord maailma eri maades ehk inimeste elukvaliteet 
- tervis, haridus ja heaolu.

Lauristini sõnul on need kolm sammast, millel inimareng püsib. Ta rääkis, 
et valminud aruande läbivaks teljeks on keskkond. Inimarengu keskkonnana 
vaadeldakse looduskeskkonna kõrval ruumilist keskkonda laiemalt, 
halduskeskkonda, rahvastikku kui inimarengu enda objektiivset näitajat, aga ka 
kui keskkonda teisteks protsessideks - sotsiaalset keskkonda, majanduskeskkonda, 
infokeskkonda, haridust, teadmisi, väärtuskeskkonda.

Lauristin väitis, et inimarengu aruandes kajastub ka majanduskriisi mõju 
inimarengule. “Põhitähelepanu on muidugi tööpuuduse mõjudel,” ütles 
Lauristin. Seejuures mainis ta tööpuuduse mõju tervisele, eriti meeste tervisele 
ning tööpuuduse seoseid haridusega
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Looduskeskkonna peatükki tutvustades vihjas ta andmetele, mille kohaselt on 
inimesed järjest enam huvitatud oma keskkonnast, nad tahavad kaasa rääkida 
planeeringutes ning on murelikud selle üle, kuidas majandusareng mõjutab nende 
lähikeskkonda. “Tallinna õhk, Tallinna müra - nende kohta on andmed, mis 
peaksid olema väga terava tähelepanu all,” hoiatas ettekandja. 

Lauristin rääkis veel sotsiaalsest keskkonnast, tööturust ja sotsiaalsest 
mobiilsusest, kooli ja kodu väärtuskasvatusest kui vaimsest keskkonnast, aga ka 
olukorrast majanduses. Lauristin rõhutas, et tuleb arutada kogu maksusüsteemi 
probleeme; meie maksusüsteem on näidanud majanduskriisis oma nõrkust. “Eesti 
kuulub ikkagi Euroopa Liidu n-ö kõige nõrgemasse rühma, kus on sotsiaalkaitse 
kulutused Euroopa madalaimad ja vaesusrisk siiski suhteliselt üks suuremaid,” 
nentis Lauristin.

“Meile on vajalik suurem avatus, uuenemisvõime, prioriteete on vaja selgesti 
püstitada ja näha globaalseid arenguid,” ütles Lauristin.

Rivo Noorkõiv rääkis regionaalsetest probleemidest. Noorkõiv viitas 
inimarengu aruandes kajastuvatele numbritele, mis näitavad, et 60% 
kogu sisemajanduse kogutoodangust annab Harjumaa, ülejäänud - 40%, 
Tartu 10%. “Ükski maakond peale Harjumaa ei ületa isegi Eestimaa 
maakondade keskmist,” ütles Noorkõiv. Ta mainis järeldustena kohalike 
omavalitsuste käsutuses olevat väga erinevat ressurssi ning elanikkonna 
vähenemist maakondades, mis tõstatab omakorda rahvastikutaaste küsimused. 
Noorkõiv juhtis tähelepanu nii riigi sotsiaal- kui regionaalpoliitika küsimustele. 
 
Väino Linde tutvustas põhiseaduskomisjonis toimunud arutelusid öeldes, et 
Eesti 2009. aasta inimarengu aruanne on otsekohene sissevaade ühiskonna 
arengu tendentsidesse ja seekord rõhuasetusega inimtegevuse keskkonnale. 
Linde sõnul on inimarengu aruande koostajad poliitika sisendite inspireerijad, 
kes ei ürita ise vastavaid poliitilisi lahendusi pakkuda, vaid usaldavad lahenduste 
otsimise poliitikutele. “Inimarengu aruande põhisõnum on see, et me peame 
täna olema valmis minema läbi eurovärava. Majandusarengus oleme praegu 
innovatsioonipõhise majanduse või teadmusmajanduse läve juures. Inimarengus 
oleme praegu kõrgelt arenenud riikide läve taga,” ütles Linde.
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Kommentaarid: 
rahu_ise22.04.2010 16:01 •	

Eesti tööturg on kahanenud üliväikeseks ning ei sõltu kuigi suuresti 
haridusest. Vähe on Eestis alasid, kuhu ei jätku haritud töötajat. 
Töökohti lihtsalt polegi, sest Eestil endal suured tööandjad puuduvad, 
välismaiste investorite jaoks pole Eesti enam atraktiivne, kuna kaubad 
ja teenused eriti on siin arutult kallid ning tööjõu kulud aina tõusevad. 
Ainsad põhjused, miks siia maanurka üldse investeeriti, olidki 
töötajate korralik haridus, tööharjumus ja väga odav tööjõud. 
Tööjõuturgu ennast peaaegu polegi, sellepärast pole ka konkreetseid 
nõudeid eestlaste haridusele. 

axel23.04.2010 08:06 •	

No aga see näitab seda, et seda haridust andvad inimesed on olnud 
ebapädevad ja alusetult rikastunud ebakvaliteetse hariduse andmisel!!! 
Tagantjärele targad oskavad kõik olla. 

Andy Pold23.04.2010 10:43 •	

Tere, see on küll tore jutt aga keegi ei paku välja konkreetset 
sammude jada. Teoreetikuna on kõik tugevad aga mis viib 
need 12 tuhat kõrgharidusega töötut töö juurde tagasi. 
Kui riik on sellises katastroofilises seisus ja seda ta tõesti on, siis 
peaks kõik õpetlased ja spetsialistid, konsultandid tegema riikliku 
arenguprogrammi raames ettevõtte, koos äriplaani ja tööülesandeks 
on võtta vähemalt 3 inimest tööle. Sellisel moe tõestaks kas riiklikud 
arengukavad ka vett peavad ja spetsialistid tõestaks, rahvale ja ka 
riigi juhtimises osalevatele juhtidele ning eelkõige endale, et nad 
on pädevad oma töös. Edasi annaksid juhtimiskoolitajad koolitusi 
järgmistele inimestele, kes edasi ettevõtteid arendaksid. Sellise 
praktilise tööülesandega väheneks tööpuudus 6 kuuga 30-40 %.  
Nendest ettevõtetest tekiks sünergia, mis viiks meid kriisist välja 
enam, kui need jaotatavad toetused ja kohati mõttetud töötukassale 
registreerunud nn. koolitus kursused, mis on väga mõttetu raha raiskamine. 
 
Autor on TTÜ, inseneri teadust studeerinud ja 13 kuud tagasi 
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ROOMA KLUBI

Rooma Klubi on 1967. aastal Itaalia majandusteadlase, äriju-
hi ja ühiskonnategelase Aurelio Peccei eestvedamisel Roomas 
loodud maailma arenguprobleemidega tegelev teadlaste ja ja 
ühiskonnategelaste mõttekoda.
Selle algseks töövormiks olid ettekanded maailma arengu põ-
letavate probleemide kohta ning nende tutvustamine maailma 
üldsusele. Hiljem on klubi tegevus muutunud mitmekesisemaks 
ning on loodud Rooma Klubi rahvuslikud ühendused pea kõigis 
Euroopa riikides ja mujal.

Eesti Rooma klubi asutati 2001. aastal. Klubi president oli 
alates asutamisest Ardo Aasmäe, on alates 2009. aastast Jüri 
Kann, peasekretär muutmatult - Juhan Telgmaa. ERK tegevusest 
võtab osa ca 50 Eesti teadlast ja ühiskonnategelast
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Autorist

Heino  Levald  sündis 1930.a Harjumaal 

lõpetas Tallinna II Keskkooli (Reaalkooli)1950•	
töötas orkestrandina 1950-1952     •	
Muusika on kogu elu olnud tähtsal kohal. Õppis keskkooli ajal ka 
muusikakoolis Villem Kapi juures muusikateooriat ning Uno Naissoo 
juures akordioni ja jazzharmooniat. Mängis nooruses koos Uno Loobi, 
Aleksander Rjabovi, Ülo Vinteri, Peeter Sauli, Hillar Kareva, Horre 
Zeigeri ja teiste nüüd üldtuntud meestega. Jätkamist segas sõjaväkke 
võtmise ähvardus.  Mängis viimaste aastateni Tallinna Inseneride majas 
1991. a. asutatud ansamblis InSwing. töötas Tallinna Sportlaevade 
tehases konstruktorina 1953-1956
lõpetas cum laude Tallinna Polütehnilise Instituudi laevaehitusinsenerina •	
(naval architect) 1956
töötas TPI-s õppejõuna laevaehituse alal 1956–1959•	
töötas Eesti  Kalatööstuse Projekteerimis-, Konstrueerimis- ja •	
Tehnoloogiabüroos laevade peakonstruktorina, peainsenerina ja büroo 
juhatajana 1959 -1968.
Kaitses tehnikakandidaadi kraadi laevade projekteerimise alal (kalatraalerite •	
majanduslikult optimaalsete tehniliste elementide valik)  Kaliningradi 
Kalatööstuse Tehnilises Instituudis 1969.
Seoses laevade projekteerimise alase töö tsentraliseerimisega N Liidus ja •	
lõpetamisega Eestis töötas kalapüügikoondise „Ookean” töö ja juhtimise 
teadusliku korraldamise osakonna juhatajana 1968-1969,
töötas TPI-s dotsendina tootmise ökonoomika ja organiseerimise alal 1969-•	
1972 ja 1975-1978, 
töötas Eesti Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Instituudis asedirektorina •	
teadustöö ja tehnilis-majanduslike uuringute alal 1972-1975
töötas Eesti Majandusjuhtide Instituudi tehnoökonoomika kateedri ja •	
keskkonnaökonoomika alaste uuringute grupi juhatajana 1978-1993, sai 
juhtimiskonsultandi ja kvaliteedikonsultandi kvalifikatsiooni. 
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Kaitses majandusdoktori kraadi looduskasutuse ökonoomika alal Moskva •	
Riiklikus Ülikoolis 1991.
Töötas TTÜ majandusteaduskonna juhtimisökonoomika õppetooli •	
professorina 1993–1997, 
töötas Eesti Mereakadeemia prorektorina, kvaliteediteenistuse juhatajana ja •	
professorina  1998–2007. 
On aastast 1991 ühtlasi konsultatsioonibüroo Levacon juhataja ja •	
peakonsultant ning  aastast 2004 Merenduse Arendamise Instituudi 
juhatuse liige.  
Oli Eesti Inseneride Kutseliidu juhatuse esimees 1993–2002, Sihtasutuse •	
Eesti Haridusfoorum nõukogu esimees 1995–2002. 
On viibinud täiendusõppel  erinevatel aegadel ja aladel Venemaal, Taanis, •	
Soomes, Rootsis.  Kirjutanud üle saja artikli ning kümmekond õpikut ja 
raamatut mitmetelt aladelt, osalenud mõnekümne projekti koostamisel ja 
saanud viis patenti leiutistele.

Kolm täiskasvanud last. 
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SAATEKS

Sattusin kutsete ja kvalifikatsioonidega tegelema seetõttu, et töötasin Eesti 
taasiseseisvumise ajal Eesti Majandusjuhtide Instituudis (EMI). Osalesin IME 
protsessis ja Eesti Inseneride Liidu (EIL) taasloomisel, olin selle volikogu liige ja 
aukohtu esimees. Täitsin mõnd aega ka EIL´i tegevjuhi kohustusi, kui eelmine oli 
varasemate rahade lõppemise  tõttu sellelt töölt lahkunud. Oli soov  käivitada 
EIL´i kaudu inseneride täiendusõpe ettevõtluse, majanduse ja keskkonnakaitse 
ning tehniliste lahenduste majandusliku ja ökoloogilise optimeerimise alal, millega 
olin tegelenud ja mis üleminekul turumajandusse tundus väga vajalik. Kuid läks 
sootuks teisiti. Käivitusid ettevõtete erastamine ja ebakindlus, vajadust selliseks 
inseneride täienduskoolituseks ei tunnetatud ning raha selleks polnud.  

Soome, Taani ja Rootsi inseneride liitude kutsel oli siis võimalus tutvuda küllaltki 
põhjalikult  sealsete liitude tegevusega. Selgus, et nendesse kuulub 80-90% 
inseneridest ning peamine osa nende tööst on inseneride kui töövõtjate huvide 
esindamine ja kaitsmine. Ka palkade alase teabe kogumine erialade ehk kutsete 
kaupa, selle teabe töötlemine ja tulemustest inseneride informeerimine. Nende 
poolt igal aastal koostatav palgastatistika räägib palju inseneride nõudluse kohta 
erialati. Liitude osaks oli ka tööandjate liitudega töö ja palga ning muude üldiste 
tingimuste osas kokkuleppimine ja inseneride täiendusõppe korraldamine neile 
vajalikel uutel aladel. Liitude liikmeteks olid mitte ainult insenerid-töövõtjad, 
vaid ka insenerid-tööandjad. Ei tea ju insenerist tööandja tegelikult kunagi, millal 
temast võib töövõtja saada. Kõikide erialade insenere hõlmavast kutseliidust 
eraldi tegutsesid inseneride erialaliidud, kes tegelesid suhteliselt kitsaste erialaste 
tehniliste ja teaduslike probleemidega. Tollal toimunud kohtumiselt USA 
inseneride rühmaga sain teada, et seal kuulub iga insener kolme inseneride liitu 
– föderaalsesse, osariigi ja erialaliitu. 

Seni oli Tõnismäel asuvas Inseneride Majas ja selle baasil loodud Eesti 
Inseneride Liidus toimunud peale Eesti taasiseseisvumise alase ja klubilise 
tegevuse eeskätt kogemuste vahetamine tehnilistes ja teaduslikes küsimustes. 
Üleminek konkurentsil põhinevale turumajandusele lõpetas selle. Esiplaanile 
kerkisid inseneride rakenduse ja palkade probleemid ning insenerihariduse 
edasine käekäik. 
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Olin töö ja palkade ning tööturu probleemidega ka varem tuttav. Olin 
omandanud täiendusõppe korras lisaks muudele ka töö ja tootmise korraldamise 
eriala, töötanud sel alal tootmiskoondises „Ookean”. Seejärel töötasin  Tallinna 
Polütehnilise Instituudi (TPI) majandusteaduskonna tootmise ökonoomika ja 
organiseerimise kateedris, lugesin tehnilistele erialadele ettevõtte ökonoomika ja 
tootmise korralduse kursust. Osalesin ka kõrgharidusega spetsialistide vajaduse 
prognoosimise alases teaduslikus töös.  Töötamise ajal EMI-s aga kuulus ettevõtte 
töö- ja palgakorralduse alane täiendusõpe minu juhitud tehnoökonoomika 
kateedri erialade hulka. 

Asjade arutamise tulemusena sai järjest selgemaks, et ka Eesti Inseneride Liidu 
tegevusse on nüüd vaja lisada sotsiaalne aspekt, nagu see on Skandinaaviamaades. 
Ent siis selgus, et rõhuv enamik EIL  tollastest aktivistidest olid saanud 
ettevõtjateks. Nende mõtteviisi olid omaks võtnud ka enamik tehnikateadlasi 
ning seda ettepanekut ei toetatud. Tähtis osa sellise otsuse langetamisel oli 
kindlasti ka EIL´i tollal vahetunud uute juhtide,  TPI küberneetikaprofessorite 
ja rektori kuulumisel Inglismaa Elektriinseneride Kuninglikku Seltsi. Selle osakond 
oli nende juhtimisel olemas ka Eestis. Loomulikult välistas see rahvusvaheline 
erialane selts enda raames sotsiaalsete probleemidega tegelemise, kuid nüüd 
kanti see põhimõte üle ka rahvuslikku inseneride liitu.  Neile meeldis ka Eesti 
Inseneride Liidu taasloomisel kavandatud tunnustatud inseneride ning Soome 
kaudu autori vahendusel siia jõudnud euroinseneride idee. Sellise kõrge ja 
nõudliku tunnustuse vääriliseks pidid saama vaid väga vähesed senised insenerid 
Eestis. Kõiki töötajaid hõlmava kutsete ja kvalifikatsioonide süsteemi tähtsusest 
tööturu jaoks polnud tehnikateadlased ilmselt teadlikud ega tahtnud inseneride 
osas sellest kuulda.  

Kuna oli selge, et sotsiaalsetest probleemidest inseneridel siiski pääsu pole, 
küpses autoril Skandinaavia inseneride liitude toetusel mõte luua eraldi Eesti 
Inseneride Kutseliit (EIK).  Eesmärgiks sellesuunaline tegevus siiski käivitada 
ja liituda uuesti EIL-ga siis, kui selleks on tekkinud paremad tingimused. 
Mõnekümne samutimõtleja osalusel sai see mõte 1993. aastal teoks ning 
jätkasin EIK juhatuse esimehena. 

Ent just samale ajale langes ka EIL juhtkonna aktiivne tegevus inseneride 
koolitamise ümberkorraldamiseks uutes tingimustes, kus praktika korraldamise 
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võimalused ülikooli poolt olid järsult halvenenud. Sündis ettepanek hakata 
insenerikutseid omistama mitte TPI lõpetamisel, nagu oli olnud seni, vaid anda 
see õigus Eesti Inseneride Liidule. Teha seda tasuliselt eraldi taotluse alusel 
alles pärast täiendavat mõneaastast erialast töötamist ja varasemaga võrreldes 
oluliselt kõrgendatud nõuetele vastavate katsete sooritamist. Inseneride üle 
arvestuse pidamiseks, nende hariduse ja tegevuse korraldamiseks aga sooviti 
asutada Inseneride Koda, nagu see oli olnud sõjaeelsetel aastatel Eestis, 
Portugalis ja Itaalias. Riigikogus pidi selle ettepaneku läbi viima TPI üliõpilasest 
kultuurikomisjoni esimees. Ent ettepanek ei leidnud Riigikogus toetust. Siiski ilmus 
varsti pärast seda, 1994. aastal valitsuse määrus, mis tollase Haridusseaduse 
vastaselt lõpetas kutsete omistamise ja kutsediplomite väljaandmise kõrgkoolide 
lõpetamisel. Sama toimus 1996. aastal kutsekoolides. Seega likvideeriti sisuliselt 
kutsete ja kvalifikatsioonide süsteem Eestis ilma midagi asemele pakkumata. 

Määrused välistasid peale kutsete ja kvalifikatsioonide andmise edaspidi ka 
Eesti tööturu uurimise  ja tasakaalustamise võimalused kutsete ja kvalifikatsioonide 
kaupa, likvideerisid sisuliselt ka aluse, mille järgi haritlased ja spetsialistid saaksid 
kutseliitudeks koonduda ja sellega tasakaalustada oma tööandjate liitusid. Kogu 
see tegevus toimus tollase EIL´i juhtkonna initsiatiivil ja välistas seega Eesti kahe 
inseneride liidu peatse ühinemise võimaluse. Esmalt oli vaja insenerikutsete  ja 
üldse kutsete süsteem taastada või luua uus.  Ühinemise asemel algas võitlus 
sellise kutseseaduse eest, mis taastaks kutsete saamiseni õpetamise kõrg- ja 
kutsekoolides ning kutse ja algse kvalifikatsiooni saamise kohe nende koolide 
lõpetamisel. Seisukohti ei lähendanud ka sihtasutuse Eesti Haridusfoorum 
loomine, kuigi  autor püüdis selle nõukogu esimehena tõstatada hariduse 
vastavuse probleemi tööturu nõuetele, muuhulgas eelfoorumi korraldamisega 
1997. aastal teemal „Tööturg ja haridus”.

Võitlus lõppes 2000. a. TALO ja Eesti Inseneride Kutseliidu ning 
sotsiaalministeeriumi tollase esindaja vastuseisust hoolimata sellise Kutseseaduse 
vastuvõtmisega, mis põlistas kutsete mitteomistamise kutse- ja kõrgkoolide 
lõpetamisel. Kutsete süsteemi taasloomiseks asutati riigi poolt finantseeritav 
Kutsekvalifikatsioonide sihtasutus, mis peatselt võttis endale tähendusrikkalt  
nimeks Kutsekoda. Paraku pole see asutus kutsete süsteemi loomisega vähemalt 
kõrghariduse osas tänini toime tulnud. Rääkimata kutsete saamise korraldamisest 
kõikidel tasemetel. Kutseta inimeste hulka lähevad endiselt igal aastal kõik 
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kõrgkoolide ja paljud kutsekoolide lõpetajad. Erandiks on vaid rahvusvaheliselt 
reguleeritud erialad. Teised lõpetanud peavad tunnustatud kutseid taotlema 
igaüks eraldi ning võivad selle saada pärast erialast töötamist ja eksami või 
katsete sooritamist vastavalt kutsestandardi nõuetele. Selle süsteemi puudulikkuse 
tagajärjel on kõrghariduse baasil kutseid saanud vaid mõni protsent vahepeal 
lõpetanutest. Kutseta jäänud kõrgkoolide lõpetanute arv on juba suurem kui 
sada tuhat ning aina kasvab.  Täpsemate andmete saamiseks on vajalik eraldi 
uuring. Tunnustatud kutsete saamise võimalusest sellise täiendusõppe tulemusel, 
mis on valdavalt taandunud ühe-kahepäevasteks seminarideks,  pole mõtet 
rääkidagi. 

Aastal 2001 alustas Soome Inseneride Liit Eesti Inseneride Kutseliidu aktiivset 
toetamist eesmärgiga see siiski jalule aidata. Paraku pidin oma tollase kutsetöö 
tõttu Eesti Mereakadeemia kvaliteedijuhtimissüsteemi loomisel ja isikliku elu 
raskuste tõttu just siis EIK´i juhatuse esimehe kohustustest loobuma ja selle 
tööst eemale jääma. 

Autor ei tegelenud kutsete küsimustega vahepeal kuni aastani 2008. Siis sain 
juhuslikult teada, et Riigikogus on menetlusel Kutseseaduse uus versioon. Sellega 
tutvudes leidsin, et selles ei ole varasema seadusega võrreldes midagi sisuliselt 
muutunud. Püüdsin kaasa tõmmata protestidesse selle vastu Eesti Inseneride 
Kutseliitu, TALO-t ja Ametiühingute Kesknõukogu. Kaasa tulid ainult EIK 
juhatuse esimees Väino Verlin ning varasem TALO esimees, nüüd kõrgkoolide 
töötajate ametiühingu Universitas esimees tehnikadoktor Toivo Roosimaa. Tema 
kaudu õnnestus leida väljund Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO  tööelu 
eelset ja aegset haridust ning tööturgu käsitlevatesse konventsioonidesse ning 
saada teada, et need konventsioonid on Eestis pea ainsa riigina Euroopas jäänud 
ratifitseerimata ning nende nõuded ja soovitused rakendamata. Tutvumine ILO 
konventsioonidega näitas, kui ekslik tee oli Eestis valitud 1990. aastate algul, 
kui suunduti kas teadmatusest või meelega  täiesti oma teed sellises kapitaalses 
küsimuses nagu tööelu eelne ja aegne haridus, kutsed ja kvalifikatsioonid ning 
tööturu uurimine.
Ent vastuväited uue Kutseseaduse vastuvõtmisele ja ettepanekud selle 

täiustamiseks või vastuvõtmise edasilükkamiseks tulemusi ei andnud. Kuigi need 
said esitatud Riigikogu liikmetele ja kultuurikomisjoni koosolekul, kelle juhtimisel 
seadust menetleti. Uus seadus võeti vastu peaaegu samasugusena, nagu see 
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oli esitatud, kutsete omistamise kord jäi endiseks.  Tulemust ei andnud ka 
pöördumine Presidendi poole. Kõrgharidusega inimeste kutsete süsteem on 
endiselt kujundamata ja rakendamata ning kutseta kõrgkoolide lõpetanute arv 
aina kasvab. 

Kuna tekkinud olukord on Eesti jätkusuutlikkuse seisukohast katastroofiline ja 
järjest süveneb, on vaja kiiresti käivitada protsess selle lõpetamiseks. Ainus 
tee selleks on ILO konventsioonide ratifitseerimine ja olukorra viimine nende 
nõuetega vastavusse. Loodan, 2009. a. novembris peetud ettekanne Eesti 
Rooma klubile ja käesolev raamat aitavad kaasa selle protsessi käivitamisele.
 
Lõpetuseks pean lisama, et ei minu varasemat samasuunalist tööd, ettekannet 

Eesti Rooma Klubile ega selle raamatu koostamist pole materiaalselt toetanud 
ükski riigiasutus, mitteriiklik organisatsioon ega eraettevõte. Raamatu kirjastamise 
kulud kannavad autor ja OÜ Hepter Grupp. Seetõttu ei ole ka selle töö 
tulemuseks lõpetatud teaduslik uuring, vaid pigem lähtematerjal edasiste poliitiliste 
otsuste ja teadustööde tegemiseks. Moraalse toetuse eest avaldan tänu nii 
kunagistele kui praegustele samutimõtlejatele Eestis ning Soome Akadeemiliste 
Inseneride Liidu, Taani Inseneride Liidu ja Rootsi Inseneride Liidu omaaegsetele 
juhtidele. Eriti tahan tänada Soome Inseneride Liidu tollast esimeest, nüüd 
Soome Kõrgkoolitatute Tööturu Keskorganisatsiooni (Korkeasti koulutettujen 
työmarkkinakeskusjärjestö)  AKAVA juhti Matti Viljaneni, kes mind nendega 
vahendas ja Eesti Inseneride Kutseliitu toetas. Tänan väga Eesti Rooma Klubi 
juhatust ja liikmeid, kes esialgse ettekande aruteludel osalesid ja oma toetavat 
seisukohta avaldasid ning lootust andsid, et ettekanne võib Eesti Rooma Klubi 
kaudu laiema kõlapinna leida. Olen südamest tänulik oma elukaaslasele Adale, 
kes minu tegelemist selle tülika ja aeganõudva probleemiga on sallinud ja 
toetanud hoolimata kaotustest, mis sellega kaasnenud. Ning tänuta ei saa jätta 
kõigevägevamat, kes on seni tervist andnud. Suurimaks tunnustuseks tehtud töö 
eest aga oleks see, kui Eesti Rooma Klubi ja meie üldsuse toel käivituksid sellised 
protsessid tööelu eelse  ja aegse hariduse korraldamisel, kutsete omistamisel ning 
tööturu uurimisel ja tasakaalustamisel, mis võimaldaksid Eesti jätkusuutlikkusesse 
senisest enam põhjendatult uskuda.


