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EUROOPA NÕUKOGU SOOVITUS

24. november 2020, jätkusuutlikku konkurentsivõimet,
sotsiaalset õiglust ja toimetulekut toetava kutsehariduse kohta
(2020/C 417/01 (OJ C, C/417, 02.12.2020, p. 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=ET

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=ET
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KUTSEHARIDUSE VÄLJAKUTSED
EESTIS

• väljalangevus kutseharidusest on endiselt kõrge 

• madala haridustasemega mitteõppivate 18−24 a noorte osakaal 
on kõrge 

• keskhariduseta inimeste osakaal nooremates vanuserühmades  
kasvab 

• soolised lõhed põhikoolijärgsetes õpiteedes (madala 
haridustasemega mitteõppivaid naisi on ca 7%, mehi aga ca 
13%). Poiste  kaks korda suurem väljalangevus põhikoolist ja 
madalam õppeedukus ka keskharidustasemel

• kutseõpetajate järelkasv on ebapiisav





EUROOPA NÕUKOGU 
KUTSEHARIDUSE SOOVITUSE 
PÕHISUUNAD

• Kutseharidus on paindlik tööturu muutustega kohanemisel 

• Kutsehariduse keskmes on paindlikkus ja edasiminekuvõimalused

• Kutseharidus edendab innovatsiooni ja majanduskasvu ning tagab 
ettevalmistuse digi- ja roheüleminekuks ning väga nõutavate 
kutsealade jaoks 

• Kutseharidus on atraktiivne valik, mis põhineb koolituse/oskuste 
nüüdisaegsel ja digitaliseeritud pakkumisel 

• Kutseharidus edendab võrdseid võimalusi 

• Kutseharidust toetab kvaliteedi tagamise kultuur 



EUROOPA KUTSEHARIDUSE NÄITAJAD 
JA EESMÄRGID

• tööga hõivatud, vähemalt keskharidusega (vanuses 20–34) 
kooli lõpetanute osakaal on vähemalt 82%

• 60% 1–3 a jooksul kutseõppe lõpetanud (15–34) on 
osalenud praktikal või töökohapõhises õppes

• 8% kutseõppes osalevatest õppijatest osaleb õpirändes
välismaal

kalendriaastal õpirändes osalenud õppijate osakaaluna samal aastal 
kutseõppe lõpetanute rühmas 

näitaja põhineb õpirändeandmetel, mis saadakse programmi 
„Erasmus+“ andmetest, ning kutseõppe lõpetanute andmetest, mis 
saadakse UNESCO/OECD/Eurostati ühisest andmekogumist 



EUROOPA NÕUKOGU KUTSEHARIDUSE 
SOOVITUSE RAKENDAMINE

Siseriiklik rakenduskava koondab kutsehariduse väljakutsed, eesmärgid 
tegevused, rahastusallikad ja ajaraami

• koostati kooskõlas haridusvaldkonna 2035 jt arengukavadega

• koostaja – HTM kutsehariduse valdkond, kaasates teisi HTM 
osakondi ja valdkondi, kutseõppeasutusi, sotsiaalpartnereid

• 2021 dets – 2022 aprill arutelud, kaasamiskoosolekud, sh EKEÜ ja 
kutsehariduse nõukojaga

• 30. mail 2022 kinnitas haridus- ja teadusminister Liina Kersna
rakenduskava ja esitas Euroopa Komisjonile

• Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) viib läbi iga-aastast 
seiret Euroopa tasandil 



SEOSED ERASMUS+ PROGRAMMIGA 

• Erasmus+ erinevate Euroopa algatuste rahastajana

• Erasmus+ jt arendusprojektides, koostööprojektides ja õpirändes osalemine parima rahvusvahelise 
kogemuse kaasamiseks

• kutseõpetajate välismaal stažeerimise toetamine Erasmus+ raames

• kutsehariduse tippkeskuste võimestamine õppe kvaliteedi tagamiseks

• täienduskoolituse, sh koolitajate koolituse pakkumiseks

• praktikute ja juhendajate koolitamiseks 

• õppekavaarenduseks

• siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö, sh Erasmus+ tippkeskuste projektides osalemise toetamine

• koostöö toetamine tööandjate, kõrgharidus- ning teadusasutustega 



SEOSED ERASMUS+ ÕPIRÄNDEGA

• Eestis on eesmärgiks, et iga kutseõppur osaleks õpingute jooksul õpirändes välismaal.

• Haridusvaldkonna arengukavasse 2021–2035 on uue indikaatorina lisatud lühiajaline õpiränne

kutseõppes

• arvesse lähevad lõpetajad, kes on õpingute jooksul osalenud vähemalt kahe nädala pikkuses õpirändes

välismaal

• õpirändes osalenute kohta andmete kogumiseks on täiendatud kutseõppeasutuste õppeinfosüsteemi

Tahvel, kust rändeandmed liiguvad otse Eesti Hariduse Infosüsteemi. Rändeandmete kogumine algas

2022. aasta jaanuarist. Lähte- ja sihttaseme seadmiseks saadakse õpirände andmed 2023. a.

• HTM (EHIS, TAHVEL) töötab Erasmus+ andmebaaside ja EHISe andmevahetuse loomise kallal



Rakenduskava tekst eesti keeles 

Rakenduskava inglise keeles

TÄNAN!

rita.kask@hm.ee

https://www.hm.ee/sites/default/files/kh_rakenduskava_ek_002.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/annex_-_estonian_national_implementation_plan_of_the_council_recommendation_on_vet.pdf

