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“Täielik kauboikapitalism!
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Eesti Töötukassa



KOOLITUSTURUL PAKUTAV LÄHTUB:

➤ Tööturu vajadus 

➤ Tööjõud 

➤ Tööandjad 

➤ Euroopa Sotsiaalfond 

➤ Töötukassa 

➤ EAS



MÄRKSÕNAD

➤ Elukestev õpe 

➤ Täiendkoolitus 

➤ Tasuline tööalane koolitus 

➤ Vananev ühiskond 

➤ Tasuline e-õpe 

➤ Ettevõtte sisekoolitus 

➤ Tasuline avatud õpe 

➤ Tasuta tööalane koolitus 

➤ Tasuline huvialakoolitus 

➤ Majaväline koolitus





MILLEKS? 

Töötajat arendaval/koolitaval 
tööandjal on 
konkurentsieelis tööturul 

Areneval ja täiendkoolituval 
töötajal on konkurentsieelis 
tööturul



EESTI KOOLITUSTURU JAGUNEMINE

Ajalooga, keskendunud ja pühendunud koolitusettevõtted/koolitajad 
(orienteeritud kvaliteedile) 

“Rätsepad” ja projektkoolitajad, kes kasutavad staarkoolitajaid, tuntud nimesid 
(ei ole orienteeritud kvaliteedile) 

Ettevõtete sisekoolitused/sisekoolitajad (orienteeritud vajadusele ja kvaliteedile) 

Ettevõtte vajadustest lähtuvad koolituspartnerid (kvaliteet sõltub ettevõtte 
valikutest) 



“RÄTSEPAD”

“Rätsepad” ja projektkoolitajad, kes 
kasutavad staarkoolitajaid, tuntud 
nimesid (ei ole orienteeritud 
kvaliteedile)  

Rätsepate eesmärk ei ole luua 
väärtust ja teadmust. Rätsepad 
soovivad võita hankeid. Oluline on 
hind mitte sisu. Oluline on tuntud 
nimi mitte kvaliteet. Teadmuse 
originaalsus ja legitiimsus ei ole 
oluline. Kopeeritakse nii kursuste 
sisu kui võõraid materjale. Tihti 
turu keskmisest soodsam hind. 
Püsikliente vähe. Reageerimine turu 
muutustele kiirem kuid madalama 
kvaliteediga.Pilt: www.mercuri.ee

http://www.mercuri.ee


“MAMMUTID”

Ajalooga, keskendunud ja 
pühendunud 
koolitusettevõtted/koolitajad 
(orienteeritud kvaliteedile) 

Oluline on sisu, kvaliteet, 
eetika ning moraal. Koolitajaid 
ning õppekavasid arendatakse 
järjepidevalt. Püsikliendid. 
Kvaliteet maksab. Mammutite 
reageerimine turu 
muutustelele võib olla 
aeglasem kuid seda 
kvaliteetsem on tulemus. Pilt: www.mercuri.ee

http://www.mercuri.ee


SISEKOOLITUS

Ettevõtte sisekoolitused ja 
ettevõtete tellitud 
koolitajad 
koolitusvajadusest 
lähtuvalt. 

Valikute kvaliteet sõltub 
eelkõige ettevõtte sees 
olevatest teadmistest, 
kvaliteetidest ja koolitusele 
seatud standarditest. 

SISEKOOLITUSE KONVERENTS 2016: 

VANAVIISI ENAM EI SAA,  

UUTMOODI VEEL EI OSKA



EUROOPA LIIT

Eesti ühinedes Euroopa Liiduga, 
avardas täiend- ja 
ümberõppekoolituste pakkumist. 
Algusaastatel oli fookuses 
Euroopa Liidu Regionaalfondist 
inimeste ettevõtlikkuse ja 
iseseisva majandamise 
õpetamise ja koolitamise 
toetamine/suunamine. 

Täna panustatakse Euroopa 
Liidu Sotsiaalfondist täiend- ja 
ümberõppele (elukestev õpe, 
tasuta kursused). Samuti 
panustatakse võtmepädevuste 
arendamisse.



TOIMIVAD KOOLITUSVALDKONNAD

➤ Esoteerika ja eneseabi 

➤ Juhtimiskoolitused/coachingu koolitus 

➤ Teeninduskoolitused 

➤ Huvialakoolitused 

➤ Konverentsid on powerpointist välja kasvamas



ARENGUVÕIMALUSED

➤ Koolituste sisu (miks ja mida?) Oskustöötajad ei ole terve elu 
ühel erialal? Hinnatakse üksikuid skille? Segunevad erinevate 
tasemete skillid per inimene? 

➤ Koolituste/õppekavade kvaliteedi/läbipaistvuse tagamine on 
reformimisel. 

➤ Koolituste vorm (kuidas?) E-õpe? Virtuaalne õpe? Blended 
learning? Õppimine läbi kogemise? Info liikumise kiiruse tõttu 
on baasinfot on rohkem ja uue relavantse info omandamisele 
kulub vähem aega? Kiirem reageerimine tööturu vajadustele?



ARENGUVÕIMALUSED KOOLITUSVALDKONDADES

➤ Rahvaülikoolid ühendada Rajaleidjaga? 

➤ Sisserännanute koolitused/integratsioon 

➤ Multikultuur 

➤ Roheline energia/energia säästmine/taastuvenergia 

➤ Elu planeerimise õpetamine 

➤ Koolituste kättesaadavus



METAFOOR

See sisekoolitajate liidu konverentsi 
pealkiri iseloomustabki eesti 
koolitusmaastikku väga hästi. 
Kuidagi täpsemalt lahti seletada on 
seda väga keeruline. Definitsioon 
on sama segane kui probleemi 
püstitus. Kuid probleem on päriselt 
olemas ja kõik tajuvad seda. 

Olgem uudishimulikud ja julged 
oma visioonides ja katsetustes.  

VANAVIISI ENAM EI SAA,  

UUTMOODI VEEL EI OSKA



ALLIKAD

“Aavo Koka tähelepanekud õppimise muutumisest” http://www.konverentsid.ee/uudised/
2015/11/27/aavo-koka-tahelepanekud-oppimise-muutumisest 

“Eesti koolitusturg näitab esimesi elavnemise märke” http://m.arileht.delfi.ee/
article.php?id=51178307 

“Tähtsamad tegevused 2016-2017 õppeaastal” https://www.hm.ee/sites/default/files/
2016-2017-oppeaasta_tegevused.pdf 

“Täiendkoolitus” https://www.hm.ee/et/eesmargid-tegevused/taiskasvanuharidus/taienduskoolitus 

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE KONKURENTSIEELIS KOHALIKUL 
KOOLITUSTURUL (TÄISKASVANUTE KOOLITUSE OSAKONNA NÄITEL); (Ollino; 
2013); http://dspace.ut.ee/handle/10062/32263 

Eesti Koolitusfirmade Liit http://www.kfl.ee 
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