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Sissejuhatus 
 

Visioonidokument on osa Eesti haridus- ja teadusstrateegiat 2021‒2035 ettevalmistavast 

protsessist ning selle eesmärk on käsitleda võimalusi Eesti konkurentsivõime 

suurendamiseks hariduse ja teadus-arendustegevuse (T&A) kaudu. Konkurentsivõime 

suurendamise võimalusi käsitletakse olulisemate globaalsete arenguradade kontekstis ning 

visioonidokumendis pakutakse Eesti hariduse ja teadus-arendustegevuse kujundamiseks 

välja poliitikasoovitusi.  

 

Riigi konkurentsivõime teemale on võimalik läheneda väga erinevate rakursside alt, näiteks 

käsitledes eesti kultuuri konkurentsivõimet, keele, haridussüsteemi või teadus-

arendustegevuse konkurentsivõimet. Kõige levinum viis riigi konkurentsivõimet avada on 

käsitleda seda majanduse konkurentsivõime kaudu. Majanduse konkurentsivõime puhul võib 

omakorda vaadata nelja aspekti: müügivõime (sh ekspordivõime), atraktiivsus ettevõtlusele, 

majanduse kohanemisvõime ja majanduse teenimisvõime (TÜ majandusteaduskond, 1999). 

Konkurentsivõime eesmärgina tuuakse välja riigi võime tagada oma kodanikele võrreldes 

teiste riikide kodanikega praegu ja tulevikus kõrgem elatustase (Fragerberg, 1996). Olulist 

rolli konkurentsivõime tõstmisel täidab tark ja uuendustele avatud rahvas. 

 

Visioonidokument peaks andma vastuse küsimusele, kuidas kiirendada Eesti üleminekut 

teadmistepõhisele majandusele nii, et muuta Eesti maailmas dünaamilisemaks ja 

konkurentsivõimelisemaks ning parandada samaaegselt elanike materiaalset ja 

mittemateriaalset elujärge. Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmise eesmärk on Eesti 

elanike heaolu tõus ja üldise elukeskkonna kvaliteedi parandamine. Heaolu tõstab 

suuremat lisandväärtust loov majandus, seega on poliitikavalikute tasandil oluline 

mõista, et ainult tugev erasektor tagab tugeva avaliku sektori, mis saab oma ressursid 

ümberjaotatud lisandväärtusest.  

 

Oma visioonis jõuame me tõdemuseni, et Eesti elanike üldine haridustase peab tõusma. 

Mida rohkem on meil haritud tööjõudu, sest lihtsam on luua tarku töökohti, mis 

omakorda võimaldavad luua suuremat lisandväärtust. 

 

Konkurentsivõime tõus eeldab muu hulgas hariduse kvaliteedi tõusu, sh rahvusvahelistumist. 

Samas on Eesti põhiseaduses selgelt sätestatud nõue kaitsta ja edendada eesti keelt ja 

kultuuri. Seega tuleb leida vastus küsimusele, kuidas kaitsta ja arendada üleilmastuvas 

maailmas Eesti rahvuskultuuri ja -keele arengut. Kiired paradigmaatilised muutused viimaste 

aastakümnete majanduses ja tehnoloogias esitavad uusi nõudmisi kogu haridussüsteemile, sh 

täiskasvanuharidusele. Kas Eesti haridussüsteem peaks olema elitaarne või egalitaarne? 

Kuidas leida üles talendid ja toetada nende arengut, tagades samal ajal võimalikult 

laiapõhjalise juurdepääsu nii kesk-, kutse- kui ka kõrgharidusele? Oluline on ka meeles 

pidada, et talendid ei ole ainult need, kes omandavad õppeaineid kiiremini. On ka käeliselt, 

füüsiliselt jms viisil andekaid indiviide. 

  

Visioonidokumenti läbib tuleviku Eesti ees seisev küsimus ‒ milline on mõistlik tasakaal 

kollektiivse vastutuse ja vabaduse ning indiviidi vastutuse ja vabaduse vahel? 

Konkurentsivõime ekspertrühm arutas selle küsimusega seoses dilemmasid, kas hariduse sisu 

peaks määrama haridussüsteem või tööandja, kas hariduse omandamine peaks olema 

indiviidi või ühiskonna vastutus ning kas riiklikke toetusmeetmeid disainides tuleks 

keskenduda fookusvaldkondadele või läheneda majandusele laiapõhjaliselt.  
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Konkurentsivõime juhtrühma aruteludel otsustati, et põhjalikku olukorrakaardistust ei hakata 

tegema, kuna konkurentsivõime teemadel on Eestis palju kirjutatud, alustades näiteks TÜ 

majandusteaduskonna mahukast kollektiivsest monograafiast „Eesti majanduse 

konkurentsivõime“, mis avaldati 1999. aastal, kuni hiljutiste analüüsideni (nt Arengufond, 

2008; Eesti Pank, 2018; Konjunktuuriinstituut jt, 2017). Nimetatud uuringutes on Eesti 

majanduse konkurentsivõimet võrdluses teiste riikidega analüüsitud makronäitajate lõikes. 

Silmapaistvaim viimastel aastatel Eesti konkurentsivõimet käsitlenud analüüs on 

„Majandusarengu töögrupi raport“ (2016) ehk nn Raasukese raport, kus rõhutati vajadust 

suurendada seoseid Eesti majanduse, teaduse ja hariduse vahel. Kõrghariduse 

konsolideerimise teemadel on kõige tuntum ülevaade nn Oki raport (2015). 

 

Lühidalt võib öelda, et Eesti majanduse konkurentsivõime suuremad väljakutsed tulenevad 

meie tööturu väiksusest, tööjõumahukate ja madala lisandväärtusega tootmisele orienteeritud 

majandusmudelite ammendumisest, keskmise sissetuleku lõksust (sõltuvus allhankest), 

madalast teadus- ja tehnoloogiamahukusest, madalast investeerimisaktiivsusest (k.a 

välisinvesteeringute vähenemisest), suurest sõltuvusest välisturgudest ja koduturu väiksusest 

(vt ka Majandusarengu töögrupi raport, 2018). 

 

Oma arutlustes jõudis juhtrühm kokkuleppele, et visioonidokumendis käsitletakse majanduse 

konkurentsivõime tulevikuvisiooni haridussüsteemi ja teadus-arendustegevuse kontekstis. 

Kuidas peaks muutuma ja milline võiks olla tuleviku haridus ja haridussüsteem, arvestades 

teadaolevaid muutusi, mis Eesti inimesi tööturul ja majanduses ees ootavad? Kuidas peaks 

olema korrastatud kõrgharidusmaastik? Kui suur peaks olema avaliku sektori rahastus 

teadus-arendustegevusele? Visioonidokument jäi paljuski makrotasandile, s.t vaadati 

institutsionaalseid muutusi, rännet, üldist majanduse arengut, tehnoloogilisi muutusi jne. 

Kuidas kõik suured suundumused mõjutavad tulevikuoskusi ja kuidas peaks tuleviku 

haridussüsteem sellistele muutustele reageerima? Visioonidokumendi aruteludes ei mindud 

kuigivõrd õpetaja või õpilase tasandile, pigem tegeleti poliitikate ja institutsionaalsete 

muutustega. Eeldati, et heaolu ja sidususe ekspertrühm ning väärtuste ja vastutuse 

ekspertrühm käsitlevad haridusprotsesse, õpilase ja õpetaja ning laiemalt indiviidi muutuvat 

rolli tuleviku ühiskonnas põhjalikumalt. 

  

Tulevikuvisiooni luues tuleb arvestada muutujatega, mille üle ühel riigil suurt mõju ei ole. 

Eestis on üha rohkem hakatud mõistma vajadust arvestada mitmevariantse arengurajaga. 

Näiteks ilmusid Arenguseire Keskusel 2018. aastal tööturu tuleviku ja tootlikkuse 

stsenaariumid, mis tuginevad Eesti jaoks olulisematele välistele teguritele, millega tuleb 

kohaneda. Ka see visioonidokument on kantud ideest, et üksnes visioonist ei piisa. Et Eesti 

konkurentsivõimet tulevikku vaatavalt käsitleda, on vaja teadvustada nii võimalikke 

erinevaid arenguradasid, strateegilisi dilemmasid kui ka probleeme ning pakkuda välja 

võimalikke lahendusteid. Visioonid ja poliitikaettepanekud peavad olema ametkondade 

ülesed ja valmima eri ministeeriumide koostöös. Seetõttu ei saa Eesti majanduse 

konkurentsivõime kogu ulatuses olla ühe ametkonna või ministeeriumi ainupädevuses. 

 

Visioonidokument on valminud kollektiivse töö tulemusena. Ideekorjesse on panustanud 

ekspertrühm, kuhu kuulus 45 inimest (nimekiri lisas 1). Ekspertrühma põhjal moodustati 

ekspertide juhtrühm, kes kohtus ideede ja teemade arutamiseks regulaarselt. Juhtrühma 

kuulusid prof. Maarja Kruusmaa (TTÜ), Raivo Vare (ettevõtja), Robert Kitt (Swedbank), 

prof. Kärt Summatavet (Aalto ülikool), Janno Järve (Centar), Alar Karis (ERM) ja Tõnis 

Lukas (Tartu KHK). Juhtrühma juhtis TÜ professor Raul Eamets, kes lisaks teksti 

kirjutamisele oli ka kogu teksti toimetaja. Lisaks aitasid töögrupi ideid tekstiks kujundada 
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Dorel Tamm-Klaos (TÜ) ja Johanna Vallistu (Riigikogu ASK). HTM poolt on aruteludesse 

olnud kaasatud Tatjana Kiilo, Ando Kiviberg ja Katrin Pihor, kes samuti panustasid 

kommentaaride ja märkustega. Visioonitekstis esitatud poliitikasoovitused on heaks kiitnud 

kõik juhtrühma liikmed, ekspertrühma liikmete hulgas kõigi poliitikasoovituste osas 

konsensust ei saavutatud. 

 

Visioonidokumendi kirjutamisel saadi väga palju tagasisidet, ettepanekuid, parandusi ja 

kommentaare. Oleme nende esitajatele väga tänulikud. Samas tuleb tunnistada, et kõikide 

kommentaaride ja parandusettepanekutega ei olnud võimalik arvestada, kuna kohati olid 

need üksteisele vastukäivad, ei sobitunud fookusteemadega või olid liiga detailsed, sobides 

pigem strateegia koostamise etappi. Samuti tuleb arvestada sellega, et kokku tegeles 

haridusteemadega kolm erinevat ekspertrühma. Osa ettepanekuid suunati kahele teisele 

rühmale.  

1. Üleilmsed suundumused ja Eesti roll nendes 
 

Pikaajaliste visioonide loomisel on oluline arvestada tulevikku mõjutavaid üleilmseid 

suundumusi, mis avaldavad mõju ka Eesti arengule. Samas peaks üleilmseid suundumusi 

ja/või nendega seotud riske Eesti jaoks käsitlema väljakutsete, mitte probleemidena. 

Negatiivsed suundumused tuleb pöörata enda kasuks. 

 

Üleilmsetest suundumustest saab visioonidokumendi kontekstis esile tuua neli Eesti jaoks 

olulist valdkonda: 1) tehnoloogia kiirenev areng, 2) demograafilised suundumused, 3) 

geopoliitilised arengud ning 4) muutused haridussüsteemis ja tööturul. Kolm esimest on 

järgnevas tekstis koondatud alapealkirja “Suured üleilmsed suundumused alla”, neljandat on 

visioonidokumendi eesmärgist lähtudes käsitletud eraldi põhjalikumalt. Iga teema puhul 

valiti analüüsimiseks konkreetsemad alateemad (vt joonis 1). 

 

 
 

Joonis 1. Visioonidokumendis käsitletud üleilmsete suundumuste valdkonnad ja alateemad 
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1.1. Suured üleilmsed suundumused 

1.1.1. Tehnoloogia kiirenev areng 

    

1965. aastal sõnastati Moore’i seadus1, mis sedastab, et tehnoloogia areneb kiirenevas 

tempos. Mikrokiibi leiutamisest alguse saanud tehnoloogilise arengu laine on viinud vaid 

paarikümne aasta jooksul uuendusteni, mis on hakanud mõjutama nii inimsuhteid kui ka 

ühiskonnakorraldust ning mille tegelik arengupotentsiaal on praegu veel suuresti 

hoomamatu. Eriti kiiret arengut on märgatud alates 2010. aastast, kui korraga suutsid edu 

saavutada ja üksteise mõju võimendada erinevad tehnoloogilised lahendused, näiteks 

nutitelefonid, sotsiaalmeedia platvormid (Facebook, Instagram) ja uued tööplatvormid 

(Uber, Airbnb). See on tähendanud kiiret üleminekut tehnoloogiaintensiivsemale 

tegutsemisele traditsioonilistes majandusvaldkondades – näiteks tööstuses (Industry 4.0) ja 

teeninduses. Digitaalsetel ja automatiseeritud tehnoloogiatel tugineva tootmise potentsiaal 

asendada inimtöö masintööga on mõnede teadlaste hinnangul nii märkimisväärne, et seda on 

hakatud nimetama esimese tööstusrevolutsiooniga võrreldavaks muutuseks ehk teiseks 

masinate ajastuks (Brynjolfsson ja McAfee, 2014). Maailma Majandusfoorumi käsitluses 

on seda arengut üldistatult nimetatud neljandaks tööstusrevolutsiooniks (2016)2.  

 

Küsitlusandmed on näidanud, et ka ettevõtted võtavad tehnoloogilisi lahendusi kiirenevalt 

kasutusele (Maailma Majandusfoorum, 2018). See omakorda tähendab, et 

innovatsioonitsüklid muutuvad lühemaks ja tehnoloogilised lahendused aeguvad 

kiiremini. Automatiseeritud ja massmugandatava tootmise võimalus võib tähendada ka seda, 

et arengumaades paiknev tööjõumahukas masstootmine on lõppemas ja olulisemaks muutub 

lähedus lõpptarbijale3. Muutuvad ka töötamisvormid, tekivad nö talendikeskused. 

 

Omaette küsimus on, mil määral on inimesed võimelised muutustega kohanema. Kui mõõta 

tehnoloogia arengutempot mitte arvutite võimekuse kasvu, vaid inimeste 

kohanemisvõimega, ei saa öelda, et tehnoloogia areneks kiiremini. Luuakse küll palju 

erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, kuid need toimivad samadel platvormidel või põhimõtetel 

(Moschella, 2015).  

 

Tehnoloogilised uuendused on üha enam ka andme- ja isikupõhised, näiteks sotsiaalmeedia, 

veebipõhised platvormid, otsingumootorid ja asjade internet, mis on juba praegu toonud 

kaasa andmeturbega seotud probleeme4. Ühest küljest kaasneb eelnevaga tarbijale risk, et 

tema andmeid jagatakse kolmandate osapooltega, kes võivad kasutada neid kommertslikel 

või pahatahtlikel eesmärkidel. Teisalt on küberturvalisus üha enam riikliku julgeoleku 

küsimus. Pikas perspektiivis on lahtine, kuidas hakkavad andmekaitse teemad mõjutama 

näiteks andmete vaba liikumist või interneti piirkondlikku kasutamist. Näiteks on hiljuti 

                                                      
1 Moore’i seadus ütleb, et mikrokiibil olevate transistorite arv kahekordistub iga kahe aasta järel, mis 

tähendab, et ka arvutusvõimsus on kiirelt kasvanud. Erinevatel andmetel kehtis Moore’i seadus umbes aastani 

2012. Isegi kui arvutusvõimsus ei kahekordistu enam iga kahe aasta järel, on see jätkuvalt kiirel tõusuteel. 
2 Tööstusrevolutsioone klassifitseeritakse mitmeti. Näiteks Perez on need jaotanud peamiste innovaatiliste 

lahenduste põhjal viieks: tööstusrevolutsiooni algus ja vee jõu kasutamine (1771); aurumootorid ja raudtee 

(1829); terase, elektri ja rasketööstuse ajastu (1875); liinitöö ja masstootmine (1908) ning info- ja 

telekommunikatsioon (1971) (vt Perez, 2010). 
3 Vt näteks The Economist, 2017. “3D printers will change manufacturing”. 

https://www.economist.com/leaders/2017/06/29/3d-printers-will-change-manufacturing  
4 Näiteks on andmekaitse üks peamisi asjade interneti leviku takistajaid: 

https://www.iotworldtoday.com/2016/04/20/top-10-reasons-people-aren-t-embracing-iot/  

https://www.economist.com/leaders/2017/06/29/3d-printers-will-change-manufacturing
https://www.iotworldtoday.com/2016/04/20/top-10-reasons-people-aren-t-embracing-iot/


9 
 

vastu võetud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus mõjutanud mitte ainult Euroopa 

Liidus tegutsevaid ettevõtteid ja Euroopa Liidu kodanikke, vaid on tähendanud ka paljude 

muu päritoluga veebilehtede otsust blokeerida oma sisu Euroopa Liidu elanike jaoks. Samal 

ajal kui platvormimajandus on ennenägematu võrgustumise abil kasvatanud tootmise ja 

teenusepakkumise efektiivsust, on üha enam märke, et andmete ja klientide koondumine 

väikese hulga mõjukate tehnoloogiaettevõtete kätte on omaette risk. Uutel tulijatel on 

platvormimaailma üha keerulisem siseneda ja seeläbi tekivad üleilmsed 

tehnoloogiamonopolid, mida on riikide tasandil keerukas reguleerida.5 Kolmas oluline 

praeguse tehnoloogilise arenguga kaasnevate küsimuste ring on eetiline ning toob kaasa 

küsimused nagu milline peaks olema tehisintellekti ümber tekkiv eetiline ja komberaamistik, 

kuidas tuleks kohelda roboteid (Frankish, 2014), mil määral võib tehnoloogia ja teaduse 

saavutusi kasutada inimeste (geneetiliseks) muutmiseks jne. 

 

Jättes kõrvale uute tehnoloogiatega kaasnevad riskid, probleemid ja dilemmad, tunnistatakse 

siiski tehnoloogiate potentsiaali lahendada maailma ees seisvaid olulisi väljakutseid 

kliimamuutustest6 sotsiaalsete probleemideni78.  

 

Kokkuvõttes 

● Tehnoloogia areneb kiirenevalt. Konkurentsis püsimiseks on tarvis kasutuses olevaid 

lahendusi pidevalt uuendada ja tulla välja uute lahendustega. See eeldab, et 

ettevõtetes on olemas piisav võimekus ja oma ala spetsialistid, mis omakorda 

tähendab, et õppeasutustes peaks olema rohkem erasektori kogemustega õpetajaid ja 

järjest olulisemaks muutuvad töökohapõhised õppevormid. 

● Traditsioonilised koostöövormid ettevõtete ja teadusasutuste vahel ei pruugi olla 

enam edukad, sest need on liiga ajamahukad või eeldavad spetsiifilist teadmust.  

● Ei saa välistada, et eriti väikeriigi kontekstis tuleb koostööd teha pigem globaalselt 

kui lokaalselt.  

● 3D printimine ja automatiseeritud tootmistehnoloogiad võivad kaasa tuua muutusi 

tootmise globaalses paiknemises. 

● Kuigi tehnoloogia arenguga kaasnevad andmemajanduse küsimused, eetiliste riskide 

ja monopolide teke, aitab tehnoloogia kaasa maailma kliimamuutuste ja sotsiaalsete 

probleemide lahendamisele ning heaolu kasvule.  

 

Tähendus Eesti jaoks 

Eesti ettevõtete seas domineerivad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, mis ei suuda 

reeglina iseseisvalt tegutsedes globaalse kiireneva innovatsioonitsükliga kaasas käia. 

Seetõttu peaksid Eesti ettevõtted tipptehnoloogia loomiseks või kasutuselevõtuks olema osa 

globaalsetest väärtusvõrgustikest ja/või kursis uute suundumustega oma tegevusharus. Eesti 

ees seisab väljakutse, kuidas lisaks ülikoolide-erasektori koostöö julgustamisele üha enam ja 

teadlikumalt toetada Eesti ettevõtete muutuvat koostööd välismaiste teadusasutuste ja 

suurkorporatsioonidega ning kuidas luua head tingimused suurettevõtete arenduskeskuste 

avamiseks Eestis.  

 

Teadmistepõhine ühiskond vajab kriitilisemat ja teadlikumat internetikasutajat ning 

tehnoloogiliselt oskuslikku kodanikku. Lisaks formaalharidusele pakub digipädevuse 

                                                      
5 https://knowledge.insead.edu/blog/insead-blog/the-dangers-of-platform-monopolies-6031  
6 https://www.weforum.org/agenda/2018/08/how-technology-is-driving-new-environmental-solutions/  
7 https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/10/02/solving-social-problems-11-ways-new-tech-

can-help/#1f31405e58e8  
8 https://www.raconteur.net/business-innovation/tech-solutions-global-problems  

https://knowledge.insead.edu/blog/insead-blog/the-dangers-of-platform-monopolies-6031
https://www.weforum.org/agenda/2018/08/how-technology-is-driving-new-environmental-solutions/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/10/02/solving-social-problems-11-ways-new-tech-can-help/#1f31405e58e8
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/10/02/solving-social-problems-11-ways-new-tech-can-help/#1f31405e58e8
https://www.raconteur.net/business-innovation/tech-solutions-global-problems
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ja -teadlikkuse arendamiseks ideaalselt sobivaid viise mitteformaalne õpe. Tehnoloogiline 

areng loob ühiskonnale uusi võimalusi ainult juhul, kui inimesed on digipädevad9. 

1.1.2. Demograafilised suundumused  

 

Alates 2012. aastast on keskmine tööealise elanikkonna (15–64 aastased) arv maailmas 

esimest korda viimase viie kümnendi jooksul hakanud kahanema. Samal ajal jätkub eeskätt 

Sahara-taguse Aafrika elanikkonna juurdekasvu tõttu maailma rahvaarvu kasv. Aastaks 2050 

jõuab maailma rahvaarv prognooside kohaselt 9,8 miljardi inimeseni (ÜRO, 2017). Sellega 

kaasneb ränne riikide vahel. Euroopa riikide seisukohalt on kasvava rändesurve taga kaks 

põhitegurit (Milanovic, 2018): 

1) üleilmastumine ja info vaba liikumine on toonud kaasa olukorra, kus inimesed on 

palju paremini informeeritud eri riikide sissetulekute tasemest, ning reisimise kulu on 

tänu odavlennundusele vähenenud;  

2) kasvav sissetulekute lõhe Sahara-taguse Aafrika ja rikka Euroopa Liidu (eriti EL15) 

vahel. 

 

Mida rohkem inimesed teadvustavad elatustaseme erinevusi, seda suurem on nende soov 

parandada enda elatustaset. Arenguriikides elavate inimeste jaoks tähendab see sageli 

väljarändamist. Kui 1980. aastal oli sissetulekute suhe EL15 ja Aafrika vaesema osa vahel 

7:1, siis täna on see lõhe 11:1 (Milanovic, 2018). Sissetulekuerinevuste kasvu võimendab ka 

demograafiline olukord. Kui 1980. aastal elas EL15-s rohkem inimesi kui Sahara-taguses 

Aafrikas, siis täna elab seal 2,6 korda rohkem inimesi kui EL15 riikides (408 miljonit versus 

1,070 miljardit). 

 
Demograafilised suundumused toovad arenenud riikidele kaasa väljakutseid. Nendes riikides 

on tuntavad taastetasemest madalama sündimuse ja pikeneva eluea tulemused – tööealise 

elanikkonna osakaal suhtarvuna ülalpeetavatesse on vähenemas ja solidaarsusel põhinev 

heaoluühiskonna mudel ei ole praegusel kujul enam jätkusuutlik. Kui praegu on Euroopa 

Liidus 3,3 tööealist elanikku iga pensioniealise inimese (vanuses 65+) kohta, siis aastaks 

2070 prognoositakse selle suhtarvu kahanemist kahele tööealisele elanikule iga 

pensioniealise inimese kohta (Euroopa Komisjon, 2018). Selline areng tähendab suurenevat 

tööjõupuudust ja survet sotsiaalkaitsesüsteemidele, kuid ka suurenevat nõudlust erinevate 

vanemaealistele suunatud toodete ja teenuste järele („hõbemajandus“). Rahvastiku 

juurdekasvuga arengumaades ja üldise mobiilsusmustrite tihenemisega kaasnevad suuremad 

rändemahud ning tugevam sisserändesurve Euroopa Liitu ja teistesse arenenud 

piirkondadesse.  

 

Tavapärase majanduslikest ajenditest põhjustatud rände kõrval on ühe sagedasem ka 

kliimapõgenike ränne. Äärmuslike ilmastikuolude sagenemisel ja üldise kliimamuutuse 

tagajärjel võib kolmes arengupiirkonnas – Sahara-taguses Aafrikas, Lõuna-Aasias ja Ladina-

Ameerikas – aastaks 2050 olla kuni 143 miljonit kliimapagulast, kes on sunnitud kolima riigi 

teise piirkonda või liikuma teise riiki (Maailmapanga Grupp, 2018). Missirian ja Schlenker 

(2017) modelleerisid tuleviku kliimamuutusi seoses asüülitaotlustega Euroopa Liitu 

ümberasumiseks ning leidsid, et kui kliimamuutused jätkuvad, võib aastaks 2100 Euroopa 

Liidus kliimamuutustest põhjustatud asüülitaotluste arv kasvada 660 000 inimese võrra 

aastas.  

 

                                                      
9 Analüüs „Noored 2025“, NOORUM, Eesti Noorsootöö Keskus 
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Kokkuvõttes 

● Demograafilised muutused on üks olulisematest globaalsetest suundumustest, mis 

hakkavad majanduse arengut erinevates piirkondades lähikümnenditel mõjutama. 

● Kasvav sissetulekulõhe Sahara-taguse Aafrika ja rikka Euroopa Liidu vahel ning 

Euroopa Liidu rahvaarvu samaaegne vähenemine ja Aafrika rahvaarvu kasv võivad 

Euroopa Liidu jaoks kaasa tuua rändesurve.  

● Arengumaades põhjustavad rännet ka kliimamuutused ja neist tingitud äärmuslikud 

ilmastikuolud mõnedes piirkondades. 

 

Tähendus Eesti jaoks 

Sarnaselt teiste arenenud riikidega seisab Eesti silmitsi rahvaarvu vähenemisest tingitud 

väljakutsetega nii tööjõuturul kui ka majanduses. Eespool nimetatud väljakutsetele lisandub 

mure eesti keele ja kultuuri pärast, mis muudab lahenduste leidmise ühest küljest 

kriitilisemaks ja teisest küljest keerulisemaks. Eestis oleks võimalik hoida hõivetaset 

väheneva rahvastiku tingimustes, kui lisaks sündimuse tõusule tõstetaks ka pensioniiga, 

lõimitaks paremini muukeelseid ja parandataks tervisekäitumist (Puur, Eamets et al., 2018). 

Samuti on Eestil võimalik lahendada väikesest rahvaarvust tingitud tööjõupuuduse 

probleemi, pöörates enda kasuks digitaalsed lahendused ja uued tööhõivevõimalused, näiteks 

laiendada tööturgu e-residentsuse programmi, virtuaalsete meeskondade, lühiajalise 

töörände, diginomaadi viisa jms abil.  

 

Hariduse vaatenurgast tähendab inimeste suurem ränne vajadust õppida tundma erinevaid 

kultuure ja religioone. Kuidas suhestuda teiste kultuuridega, kuidas käituda teisest 

kultuuriruumist pärit inimestega? Haridusturg ning muud enesearengu ja -teostuse 

võimalused nagu pika- ja lühiajaline vabatahtlik tegevus rahvusvahelistuvad, üha rohkem 

liigub erinevate riikide vahel (üli)õpilasi ja vabatahtlikke. Mida varasemas eas siirdutakse 

välismaale õppima, seda suurema tõenäosusega leitakse seal võimalused jätkata haridusteed 

ja sisenetakse sealsele tööturule. Eesti väljakutse on leida viise, kuidas välismaal õppinud 

eestlasi pärast õpingute lõppu tagasi Eestisse tuua ja kuidas siduda Eesti tööturuga siin 

õppivaid välismaalasi. 

1.1.3. Geopoliitilised arengud 

 

Maailma geopoliitilised jõujooned on muutumas, eriti paistab silma Aasia riikide, eelkõige 

Hiina tõus. Hiina kiire majanduskasv ning aktiivne diplomaatilise ja majandusliku mõju 

laiendamine on märgatav. See tekitab muret Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu 

positsiooni pärast maailma poliitilisel ja majanduslikul areenil. Kirjutama on hakatud 

maailma idasuunalisest ümberorienteerumisest (vt nt Ikenberry, 2018)10.  

 

Jõujoonte muutumisega kaasnev ebastabiilsus mõjutab kogu rahvusvahelist süsteemi. 

Poliitikavaatlejatele on murettekitav Hiina ebademokraatlik valitsemissüsteem ning see, mis 

Hiina esiletõusuga võib kaasneda seniste rahvusvaheliste kokkulepete järjepidevuse ja 

inimõiguste perspektiivist. Näiteks on Hiina juurutanud nn hea kodaniku süsteemi (social 

credit system) ‒ alternatiivse viisi majanduse stimuleerimise kõrval hoida ühiskondlikku 

stabiilsust.11 Hiinat iseloomustab ambitsioon saada maailma juhtivaks tehnoloogiaarengu 

                                                      
10 https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2008-01-01/rise-china-and-future-west  
11 https://arvamus.postimees.ee/4489236/hiina-on-vastuoluline-maa-tea-danilov-teeb-ulevaate  

https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2008-01-01/rise-china-and-future-west
https://arvamus.postimees.ee/4489236/hiina-on-vastuoluline-maa-tea-danilov-teeb-ulevaate
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keskuseks, millele omakorda annab hoogu investorite kasvav huvi Hiina ettevõtete vastu, 

eriti tehisintellekti valdkonnas12. 

 

Samal ajal seisab Euroopa Liit silmitsi killustumise ohuga. 2016. aastal toimunud 

rahvahääletus Ühendkuningriigis toetas väljaastumist Euroopa Liidust (Brexit), mis tõi kaasa 

pingestatud lahkumisläbirääkimised. Protektsionismi esilekerkimine ja üleilmastumise 

vastane liikumine ei ole aga iseloomulikud vaid Euroopa Liidule. Pikas perspektiivis võib 

protektsionistlike ja rahvuslike meeleolude tugevnemine viia deglobaliseerumiseni (UKCES, 

2014), mis hakkab vastu töötama globaalsetele koostöösuhetele ja vabakaubandusele. 

Protektsionismi esiletõusul on mitmeid põhjuseid. Sageli mainitakse juurpõhjusena viimast 

majanduskriisi, mis süvendas majanduslikku ebavõrdsust. Lisaks on protektsionismi tõusu 

hakatud seostama tuleviku ebamäärasusega, mida põhjustavad nii muutused majanduses kui 

ka kasvanud ränne, tehnoloogiline areng jms tegurid (vt näiteks Bremmer, 2018).  

 

Kokkuvõttes 

● Maailma geopoliitikat suunab järgmisel kümnendil Hiina tähtsuse tõus.  

● Euroopas saab kaalukeeleks see, mil määral hakkab protektsionismi esiletõus ja 

Euroopa Liidu killustumine mõjutama liikmesriikide terviklikku positsiooni ja 

konkurentsivõimet maailmas. 

 

Tähendus Eesti jaoks 

Eesti asub eduka, kuid üleilmastumise kontekstis tähtsust kaotava Euroopa Liidu äärealal. 

Samas on Eesti lähedal tehnoloogiliselt kõige innovaatilisemale Euroopa Liidu osale 

(Skandinaavia ja Soome). Paraku mõjutab Eesti arengut negatiivse tegurina lähedus 

Venemaale, mille suhted Eestiga ja Euroopa Liiduga tervikuna on madalseisus.  

 

Euroopa Liidu killustumine ja protektsionistlike meeleolude esilekerkimine võimendavad 

perifeersete riikide probleeme. Maailmamajanduse kasvutsentri liikumine Aasia riikidesse 

võib tuua kaasa Eesti geopoliitilise osatähtsuse edasise languse. Olukorras, kus Põhja meretee 

muutub tulevikus tõenäoliselt jäävabaks, võib see Eesti jaoks pikemas perspektiivis aga 

tähendada võimalust olla osa globaalsest transiidikoridorist Aasiast Euroopasse. See 

omakorda eeldab Soome lahe aluse tunneli olemasolu ja poliitiliste suhete soojenemist 

Venemaaga.  

 

1.2. Haridust ja tööturgu mõjutavad suundumused 
 

Tehnoloogia areng on läbi ajaloo kaasa toonud tööülesannete ja tööturu muutusi. Praegusel 

ajal põhjustab muutusi automatiseerimine, algoritmide, tehisintellekti jm tehnoloogia areng. 

Maailma Majandusfoorumi (2018) hinnangul võib nõudlus uute töökohtade järele 

tasakaalustada automatiseerimise tulemusel kaduvate töökohtade arvu – uute tehnoloogiate 

kasutuselevõtt aitab kaasa ettevõtluse arengule, uute töökohtade loomisele ja olemasolevate 

töökohtade muutumisele (virtuous circle). See eeldab, et muutuste protsessis suudetakse 

parimal viisil kasutada motiveeritud ja kiirelt kohanevat tööjõudu, kellel on tulevikukindlad 

oskused ning kes saavad uusi võimalusi jätkuva ümberõppe ja kvalifikatsiooni tõstmise abil 

ära kasutada. Et see arengurada teoks saaks, tuleb arvestada tööjõu oskusvajaduse muutusega 

ja käia kaasas tehnoloogilise arenguga – panustama peavad nii riikide haridussüsteemid, 

ettevõtted kui ka inimesed ise. 

                                                      
12 https://www.cnbc.com/2018/05/04/china-aims-to-steal-us-a-i-crown-and-not-even-trade-war-will-stop-

it.html  

https://www.cnbc.com/2018/05/04/china-aims-to-steal-us-a-i-crown-and-not-even-trade-war-will-stop-it.html
https://www.cnbc.com/2018/05/04/china-aims-to-steal-us-a-i-crown-and-not-even-trade-war-will-stop-it.html
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Alternatiivina võib tööturg tehnoloogia arengu tagajärjel hoopis polariseeruda. Uued 

tehnoloogiamahukamad töökohad on üldjuhul vähem rutiinsed ja eeldavad rohkem 

kognitiivseid oskusi ning seavad inimeste oskustasemele kõrgemad ootused. Vähenevad 

rutiinse iseloomuga madalat või keskmist oskustaset eeldavad töökohad. Selliste töökohtade 

kadumine suurendab konkurentsi madalamat oskustaset eeldavatele töökohtadele ja hoiab 

selles segmendis palgad madalana (OECD, 2015). Ideaalmaailmas võiks eelnev kaasa tuua 

kõigi elanike oskustaseme tõusu (upskilling), kuid tegelikkuses hakkavad tööturud 

tõenäoliselt polariseeruma: mõned töökohad liiguvad palga- ja oskustaseme ülemise otsa 

poole ja loovad kordajaefektina nõudluse madalalt tasustatud ja väheseid oskusi nõudvate 

töökohtade järele. Tagajärjeks on see, et ühiskonnas töötab üha vähem inimesi keskmisi 

oskusi eeldavatel töökohtadel. (Smith ja Anderson, 2014)  

 

Polariseerumist on märgata juba praegu. OECD riikides läbi viidud töökohtade 

palgastruktuuri muutumise analüüs näitab, et aastatel 1995–2015 on enamikus riikides 

oluliselt vähenenud keskmise palgaga töökohtade osakaal ning suurenenud kõrge- ja 

madalapalgaliste töökohtade arv. Polariseerumine suureneb nii valdkondade sees kui ka 

tööjõu ümberpaiknemise tõttu madala polariseerumisega valdkondadest kõrge 

polariseerumisega valdkondadesse. (OECD, 2017)  

 

Polariseerumise tõttu on enim haavatavad sellised ühiskonnagrupid nagu noored, naised ja 

vanemaealised ning madala ja keskmise haridustasemega inimesed. Cortes et al. (2016) 

näitavad, et viimase 35 aasta jooksul on USAs oluliselt vähenenud keskmist oskustaset 

nõudvatel töökohtadel töötavate inimeste arv, mida võib seostada rutiinsete ametikohtade 

vähenemisega. Rutiinsete ja kognitiivseid oskusi mitte eeldavate töökohtade kadumine on 

autorite sõnul enim mõjutanud madala haridustasemega mehi vanuses 30–49 ning 

kognitiivseid oskusi eeldavate rutiinsete töökohtade kadumine on mõjutanud sama 

vanusegrupi keskmise haridustasemega naisi.  

 

Noored inimesed on automatiseerimisest enim mõjutatud seetõttu, et neil ei ole veel 

spetsiifilisi oskusi ja teadmisi, mis annaksid tööturul konkurentsieelise. Seetõttu võib 

keeruliseks osutuda just esmase töökogemuse omandamine, näiteks õpingute kõrvalt. Nn 

esimeste töökohtade (entry level jobs) kadumine mõjutab noorte karjäärivõimalusi näiteks 

raamatupidamise ja õigusteaduse valdkonnas (OECD, 2018b). Noorte esmase töökogemuse 

tähenduses ja ka kutsevaliku seisukohast võivad oluliseks osutuda vabatahtlikuna saadud 

kogemus ja oskused, nt noorteühingute tegevuses, noorteprojektides või muus vabatahtlikus 

tegevuses osalemine. Tööandjate poolt vaadates on konkurentsieelis noorel, kellel lisaks 

tööga seotud haridusele on olemas ka kogemus.13 

 

Ettevõtete küsitluse põhjal toob Maailma Majandusfoorum (2018) välja, et tuleviku tööturgu 

ja oskusvajadust mõjutavad olulisemad üldised suundumused on 

● kiirenev tehnoloogia kasutuselevõtt, tootmise digitaliseerumine; 

● robotiseerimine; 

● tootmise, jaotuse ja väärtusahelate geograafiline ümberjaotumine; 

● muutuvad töövormid; 

● inimeste ja masinate uus tööjaotus olemasolevate tööde tegemisel; 

● uued ametid ja nendeks vajalikud oskused. 

                                                      
13 The Impact Assessment of The Scout Association, Public and Corporate Economic Consultants, February 

2011 
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Tuleviku tööturg on seega oma olemuselt praegusest palju mitmekesisem, tekivad uued 

valdkonnad, uued erialad ja ametid. Samal ajal väheneb töökohakindlus ning elukestva õppe 

olulisus kasvab, kuna tööelu jooksul tuleb end korduvalt täiendada ja vajaduse korral ka 

ümber õppida. Mida laiapõhjalisemad on inimeste teadmised ja oskused, seda kergem on neil 

tööturul ümber orienteeruda ja ühiskonnas väheneb tööturu polariseerumise oht. Lisaks 

ümberorienteerumisele ja ühelt töökohalt teisele liikumisele on oluline tagada sujuv 

üleminek ühelt õppeastmelt teisele ja ühest haridusasutusest teise ‒ hariduses ei tohi olla nn 

tupikteid. Järgnevas on põhjalikumalt käsitletud suundumusi, mis mõjutavad tulevikuoskusi. 

1.2.1. Tekkiv nõudlus uut tüüpi tööde ja oskuste järele 

 

Maailma Majandusfoorumi küsitluse põhjal ennustavad ettevõtted, et aastani 2022 kasvab 

nõudlus andmeanalüütikute ja -teadlaste, tarkvara ja rakenduste arendajate, e-kaubanduse ja 

sotsiaalmeedia spetsialistide järele. See tähendab, et enam on hinnatud empaatiat ja 

kohanemisvõimet eeldavad tööd nagu klienditeenindajad, müügi ja turunduse 

professionaalid, koolituse ja arengu spetsialistid, innovatsioonijuhid, meeskonnajuhid. 

Kiirelt kasvab nõudlus ka uute tehnoloogiate mõistmise ja kasutumise oskuse järele, näiteks 

masinõppe ja tehisintellekti spetsialistid, suurandmete asjatundjad, protsesside 

automatiseerimise eksperdid, digiturbespetsialistid, kasutajakogemuse juhid, inimese-

masina koostoime eksperdid, robootikainsenerid ja plokiahela spetsialistid. (Maailma 

Majandusfoorum) 

 

Tehnoloogiaoskused ja „inimeseks olemisega“ seotud pehmed oskused on kaks oskuste 

valdkonda, mida on tulevikus üha rohkem vaja ning mille inimesed peavad omandama, et 

tööturgudel toime tulla. Selliste oskuste alla kuuluvad näiteks empaatiavõime, loomingulisus, 

originaalsus, initsiatiivikus, kriitiline mõtlemine, veenmis- ja läbirääkimisoskus, 

detailitajumisoskus, säilenõtkus (resilience), paindlikkus ja keerukate probleemide 

lahendamise oskus. Lisaks mainitakse senisest olulisematena emotsionaalset intelligentsust, 

juhtimisoskust ja sotsiaalset mõjukust. (Maailma Majandusfoorum, 2018). Kuna inimeste 

mobiilsus ja hargmaisus kasvab, on kahtlemata olulisel kohal ka erinevate kultuuride 

tundmise oskus. Kanada tulevikuoskuste raport toob välja, et kasvab vajadus põhioskuste 

järele, tulevikus on rohkem hinnas kriitiline mõtlemine, koordineerimine, sotsiaalne 

tundlikkus, aktiivne kuulamine ja keerukate probleemide lahendamise oskus, kuid ka 

põhilised digioskused ja globaalsed kompetentsid, näiteks globaalne teadlikkus, keeleoskus 

ja kohanemisvõime. (RBC, 2018) 

 

Tehnoloogia ja ärimudelite interdistsiplinaarsemaks muutumine toob tööturul kaasa kahetise 

oskusvajaduse: ühest küljest tekib vajadus spetsiifiliste oskuste ja teadmistega inimeste 

järgi, kes oskavad uusi tehnoloogiaid kasutada ja edasi arendada ning teisalt on vaja 

valdkondadeüleste teadmistega inimesi, kes oskavad ühendada teaduse ja ärilise poole 

(UKCES 2014). Ka OECD (2017b) toob välja, et tulevikus on olulisemad tõenäoliselt kahte 

tüüpi oskused: 1) oskused, mida on keerukam automatiseerida ehk n-ö pehmed oskused, s.o 

eneseregulatsioon, oskus suhelda, töötada meeskondades, juhtida ja lahendada probleeme, 

ning 2) digioskused, mille puhul saab eristada IKT-spetsialiste ja põhiliste digioskustega 

inimesi. Just põhiliste digioskuste olukord on murettekitav, sest enamikus riikides ei ole need 

tööturu vajaduse tasemel. 
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Põhilised digioskused Eestis  

 

Digimajanduse ja -ühiskonna indeksi (Digital Economy and Society Index e DESI) üks 

viiest uurimisteemast on inimkapital, mille alla kuuluvad nii põhilised digioskused ja 

internetikasutus kui ka IKT erioskused ning ülikoolide teaduse ja tehnoloogia erialade 

lõpetajate osakaal. 2017. aasta andmete põhjal on Euroopa Liidus keskmiselt 81% elanikest 

internetikasutajad, 57% elanikkonnast on põhilised digioskused, 3,7% hõivatutest on IKT-

spetsialistid. Hollandis, Rootsis ja Luksemburgis on internetikasutajate ja põhiliste 

digioskustega inimeste osakaal elanikkonnast kõige suurem. Soomes, Iirimaal, Rootsis ja 

Suurbritannias on kõige kõrgem IKT erioskuste osakaalu näitaja. 

 

Eesti on DESI 2018 põhjal Euroopa Liidus 9. kohal ja inimkapitali valdkonnas 10. kohal. 

Eestis on internetikasutajaid (86%) ja põhiliste digioskustega (60%) inimesi rohkem kui 

Euroopa Liidus keskmiselt. Põhiliste digioskuste osakaal on suurem töötavate inimeste 

(67,8%) ja linnaelanike (66%) hulgas ning madalam töötute (53,5%) ja maapiirkondade 

elanike (56,4%) hulgas. Eestis on kogu tööjõust 5,3% IKT-spetsialiste, mis seab Eesti EL 

võrdluses 3. kohale. Samal ajal on Eesti Euroopa Liidus alles 25. kohal ülikoolide teaduse 

ja tehnoloogia erialade lõpetajate osakaalu poolest ning see näitaja on viimastel aastatel 

langenud. 

 

Loe rohkem: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 

 

Tulevikuoskuste teema kokkuvõtteks võib erinevate tulevikuoskuste prognooside (vt ka lisa 

2) põhjal öelda, et paljuski määravad tulevikus meie tööturu edukuse n-ö pehmed oskused ‒ 

oskused, mis on seotud eelkõige tänaste humanitaaria ja sotsiaalia valdkondadega. Sellised 

oskused on näiteks empaatiavõime, erinevate kultuuride tundmine, loominguline mõtlemine, 

kriitiline mõtlemine, sotsiaalmeedia kirjaoskus ja virtuaalsete meeskondade juhtimine. 

Seetõttu peaksime ka avalikku arvamust selles suunas kujundama juba täna. Keegi ei 

vaidlusta tulevikus IT oskuste vajalikkust (sisuliselt on tegemist teise kirjaoskusega) või 

laiemalt erinevate distsipliinide tundmise vajalikkust (transdistsiplinaarsus). Samuti on 

oluline matemaatiline kirjaoskus. Kõige selle kõrval ei tohi aga alahinnata humanitaarseid ja 

sotsiaalseid oskusi ja teadmisi. 

1.2.2. Tööoskuste suurenev ebastabiilsus ja automatiseerimine 

 

Uute ärimudelite ja tehnoloogiate esiletõus koos automatiseerimise mõjude ja 

demograafiliste muutustega on kaasa toonud selle, et tööoskused on oluliselt ja kiirenevalt 

muutumas (Maailma Majandusfoorum, 2018). Kui varem on uute tehnoloogiate 

rakendamisega kaasnenud oskuste üleminekud võtnud aastakümneid, siis neljanda 

tööstusrevolutsiooni ajastul ei ole nii pikk kohanemisaeg realistlik ega võimalik. Kuigi 

ekspertide hinnangud lahknevad selle osas, kas aastaks 2025 on tehnoloogia areng töökohti 

pigem loonud või kaotanud (PEW Research Centre, 2014), toimub automatiseerimine 

vältimatult ning see toob kaasa muutuse paljude inimeste tööelus ja -vormis. Maailma 

Majandusfoorumi hinnangul on oskusprofiili muutus järgneva viie aasta jooksul 

maailmamajanduses 42%. McKinsey jt (2017) hinnangul on vähemalt 60% töökohtadel 

võimalik automatiseerida 30% tööülesannetest ning Nedelkoska ja Quintini (2018) leiavad 

PIAACi andmetel, et OECD riikides on 14% töökohtadest kõrge automatiseerimise riskiga, 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi


16 
 

32% töökohtade tööülesanded võivad aga oluliselt muutuda. Suurim automatiseerimise risk 

on töötleva tööstuse ja põllumajanduse valdkondades (OECD, 2018b).  

 

Eelnevalt esile toodud arengute valguses on üha rohkem hakatud rääkima tulevikukindlate 

oskuste (futureproof skills) omandamise olulisusest. Tulevikukindlateks oskusteks 

nimetatakse näiteks valdkonnaüleseid oskusi. Üheks võtmesõnaks on seejuures T-tarkus14. 

T-tarkuse põhisisu seisneb selles, et indiviid on omandanud ülekantavad oskused, mis 

võimaldavad tal tegutseda erinevates eluvaldkondades (horisontaalne joon, vasakpoolne t-

täht joonisel 2), ning ühes konkreetsemas valdkonnas on tal olemas süvendatud teadmised 

(vertikaalne joon, vasakpoolne t-täht joonisel 2). T-tarkuse pioneerideks loetakse D. Guesti 

(1991) ja T. Browni. Elukestev õpe ja muutuvad tööturu vajadused põhjustavad aga olukorra, 

mida kirjeldab parempoolne joonis ‒ inimene on elu jooksul omandanud süvateadmised või 

võtmeoskused mitmel erineval erialal (vertikaalsed jooned, parempoolt t-täht joonisel 2). 

Mida laiem on üldpädevuste tase ehk mida pikem on horisontaalne joon, seda lihtsam on uusi 

süvateadmisi arendada ja seda suurem on indiviidi konkurentsivõime tööturul. 

 

  
Joonis 2. T-tarkus 

1.2.3. Organisatsioonimudelite muutumine ja uued töövormid  

 

Majandus muutub tervikuna projektipõhisemaks ning paralleelselt suureneb iseendale 

tööandjaks olevate inimeste osakaal. Mõnede käsitluste kohaselt on tuleviku ettevõtted 

väikese põhimeeskonnaga ehk atomiseerunud (Olsen ja Carmen, 2013) ja tegutsevad 

peamiselt võrgustiku haldajatena (UKCES, 2014). Majanduse rahvusvahelistumine, 

võrgustamine ja allhange tõstavad olulisele kohale meeskonnatöö ja koostöö ettevõtte väliste 

partneritega. Ettevõtetele tuleb kasuks juhtimisstiil, mis võimaldab toime tulla mobiilsete 

töötajatega. See eeldab ka väga head ettevõttesisest koolitus- ja ümberõppe süsteemi. 

 

Holts (2018) kirjutab, et järjest rohkem inimesi hakkab käituma oma töösuhetes ettevõtjatena, 

isegi kui nad on tegelikult töölepingulises töösuhtes. Tööelus muutub üha olulisemaks 

enesejuhtimine. Samas toob Holts välja ka, et võrreldes traditsiooniliste ettevõtjatega on 

tavatöötajatel töösuhtes siiski vähem läbirääkimisvõimu. Tuleviku töötaja jaoks on 

võtmesõnad kohanemisvõime ja paindlikkus. Ülekantavate oskuste arendamine loob 

võimaluse ka selleks, et luua erinevate projektide ja töökohtade vahel sujuvad üleminekud. 

Tuleviku töötajad peavad oskama toime tulla riskidega, mis varem olid tööandja kanda: 

sissetulekute ebamäärasus, varieeruv tööaeg ja oma töökeskkonna eest vastutamine 

(UKCES, 2014; Holts 2018). 

                                                      
14 Vt ka Eamets (2018). Mis suunas areneb tulevikumajandus ja mis oskusi siis vajatakse. Riigikogu 

Toimetised nr 37 , lk 31-42. 
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Kanada tulevikuoskuste analüüs* 

Kanadas läbiviidud töö ja oskuste tuleviku-uuringus loodi kuus oskuste klastrit, mis on üha 

olulisemaks muutumas. 

● Lahendajad (solvers) – peamised oskused on kriitiline mõtlemine ja juhtimisoskus; 

traditsiooniliste ametialade esindajatest kuuluvad siia insenerid, kohtunikud, arhitektid; 21. 

sajandi ametitest isejuhtivate autode insenerid, pilvetehnoloogiate spetsialistid, 

suurandmete analüütikud. 

● Pakkujad (providers) – peamised oskused on analüütilised oskused; traditsiooniliste 

ametialade esindajatest kuuluvad siia veterinaarid, muusikud, lasteaednikud; 21. sajandi 

ametitest sotsiaalmeedia haldajad, Youtube’i sisu loojad, elustiiliblogijad. 

● Vahendajad (facilitators) – peamised oskused on emotsionaalne intelligentsus ja keerukate 

ülesannete lahendamine, mahajäämus on tehnilistes oskustes; traditsiooniliste ametialade 

esindajatest kuuluvad siia klienditeenindajad, graafikadisainerid, administraatorid; 21. 

sajandi ametitest uberijuhid, droonioperaatorid. 

● Tehnikud (technicians) – oluline on lai oskusbaas, tehnilised oskused on siin hinnatumad 

kui teistes klastrites; traditsiooniliste ametialade esindajatest kuuluvad siia mehhaanikud, 

valtsijad, elektrikud, puusepad; 21. sajandi ametitest droonide kokkupanijad, 

robotiinsenerid-mehhaanikud. 

● Käsitöölised (crafters) – mahajäämus juhtimis- ja analüütilistes oskustes, kuid võrdlemisi 

head tehnilised oskused; traditsiooniliste ametialade esindajatest kuuluvad siia 

kassapidajad, kalurid, pagarid; 21. sajandi ametitest iseteeninduskassade ülevaatajad, 

kullerid. 

● Tegijad (doers) – olulised on siin baasoskused, nende töökohtade järele nõudlus väheneb; 

traditsiooniliste ametialade esindajatest kuuluvad siia koristajad, metsatöömasinate juhid; 

21. sajandi ametitest masinõppe koolitajad. 

 

* Humans Wanted, RBC, 2018 http://www.rbc.com/newsroom/_assets-custom/pdf/03-2018-rbc-

future-skills-report.pdf 

1.2.4. Kõrge kvalifikatsiooniga töötajate kättesaadavus ja talendiränne  

 

Talentide jaoks atraktiivse keskkonna loomine ei ole oluline niivõrd kohalike ettevõtete 

toetamiseks, vaid tekkivad talendikeskused tõmbavad omakorda ligi ka ettevõtteid (Moretti, 

2010). See on juba praegu toonud kaasa globaalsete innovaatiliste ettevõtluse ökosüsteemide 

tekke ja riikides teadvustatakse kõrge kvalifikatsiooniga inimeste olulisust. Andekad 

inimesed on koondumas geograafilistesse talendikeskustesse ja nad on olulised 

rahvusvahelise konkurentsivõime loomisel (nt Silicon Valley). Seepärast on paljud riigid, 

linnad ja piirkonnad hakanud talentide pärast võistlema ning looma teadlikult meetmeid, mis 

soodustavad talentide lühi- ja pikaajalist ümberasumist (EMN, 2017). Harvey  (2014) 

kirjutab Hiina näitel, et edu saavutamiseks on tähtis riigiülene talendipoliitika, kuid 

keskenduda ei tohiks vaid majanduslikele teguritele. Seda kinnitavad ka Laureni (2018) 

tähelepanekud varasema kirjanduse põhjal, mille kohaselt talentide kasvava mobiilsuse 

ajendid ei tulene üksnes majanduslikest tõmbeteguritest, vaid need saab jagada nelja gruppi.  

1. Üha suurem erialane spetsialiseerumine, mis tähendab, et töötaja oskused ja 

teadmised ei pruugi kattuda tema kohaliku tööturu vajadusega ning spetsialistid 

otsivad paremaid võimalusi välismaalt.  

2. Teadmistepõhine majandus vajab spetsialiseerunud töötajaid, sageli ka lühiajaliselt, 

ja konkurents nende rahvusvaheliseks värbamiseks kasvab. 

3. Majanduslike stiimulite kõrval on üha olulisemad erialased ja professionaalsed 

eneseteostusvõimalused, nt võrgustiku loomine, karjääriperspektiiv jne.  

http://www.rbc.com/newsroom/_assets-custom/pdf/03-2018-rbc-future-skills-report.pdf
http://www.rbc.com/newsroom/_assets-custom/pdf/03-2018-rbc-future-skills-report.pdf
http://www.rbc.com/newsroom/_assets-custom/pdf/03-2018-rbc-future-skills-report.pdf
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4. Sarnaselt teiste mobiilsete gruppidega on kasvamas talentide elustiilist ajendatud 

mobiilsus. Üha olulisemad on sihtriigi kultuur, kliima jne.  

 

Paralleelselt geograafilise mobiilsusega on tekkimas globaalne virtuaalne tööturg, mis võib 

tulevikus mõningal määral asendada tööjõu reaalset ümberpaiknemist ja siduda tööjõu 

geograafilise paiknemise lahti töö tellija asukohast. Kuigi praegu on veebikeskkonnas 

teostatava virtuaaltöö osatähtsuse mõõtmine veel algusjärgus ja eri kvalifikatsiooniga 

inimeste osalemist seda tüüpi töös on keeruline hinnata, on juba praeguste andmete põhjal 

võimalik väita, et suur osa virtuaaltöö tellijatest asub arenenud OECD riikides, töö teostajad 

aga on laiali üle maailma (OECD, 2018c). 

 

Maailma riigid ja linnad konkureerivad talentide pärast ja Eesti väljakutse on mitte lasta 

mööda õiget hetke selleks, et luua Eestisse globaalsetele talentidele soodne keskkond. 

Samavõrd oluline väljakutse on oskuste mittevastavus Eesti tööjõuturul. Pikas perspektiivis 

on majanduse struktuurne muutus ja keerukamate töökohtade osakaalu suurenemine soovitud 

eesmärk, kuid esialgu võib see tähendada, et kujundatavad tööjõu oskused ja teadmised ei 

vasta praeguse tööturu (tööandjate) ootustele.  

1.2.5. Elukestva õppe roll kasvab käsikäes majanduse 

konkurentsivõimega  

 

Riikide perspektiivist tähendavad kiiresti muutuv tööturg ja kiirenev tehnoloogia areng, et 

tuleb leida viise, kuidas riigi kodanikud saaksid kogu eluea jooksul õppida. Praegu on levinud 

ühiskonnamudel, mille kohaselt on indiviidi toetav turvavõrk olemas elukaare alguses ja 

lõpus ning elukaare keskmine osa on ette nähtud selleks, et töötada ja makse makstes 

sotsiaalkaitsesse panustada. Praegused muutused võivad tähendada, et edaspidi tekib vajadus 

seda mudelit parendada ja anda kodanikele võimalus teha tööelus pause enesetäiendamiseks. 

 

Majanduse oskusnõudluse muutusega käib käsikäes vajadus kujundada oskusprofiili ka 

pärast formaalhariduse omandamist, sest tehnoloogia areng ja automatiseerimine toovad 

kaasa vajaduse uuendada oskusi, et need vastaksid igal ajal tööturu nõuetele. Vajadus asuda 

uuele töökohale või kohaneda tööturu muutuvate ootustega esitab väljakutse elukestvale 

õppele. Eriti puudutab see madala ja keskmise oskustasemega inimesi, kelle töökohad on 

tehnoloogia arengu tõttu kõige haavatavamad, kes ei tarvitse saada tööandjalt tuge 

koolitusteks ning kelle arenguvõimalusi pärsivad väga vähesed baasoskused, ajapuudus või 

piiratud motivatsioon (Nedelkoska ja Quintini, 2018). Paraku on just nende gruppide 

osalemine elukestvas õppes kõige madalam – OECD riikides keskmiselt vaid 17% madala 

oskustasemega täiskasvanutest on osalenud elukestvas õppes (OECD 2016).  

 

Suurenev vajadus elukestva õppe järele ja tekkivad digivõimalused viitavad sellele, et 

haridusturul on oodata digipööret15, mille käigus luuakse muu hulgas ka elukestva õppe 

digitaalsed mudelid. Sellest annab märku eraettevõtete kasvav investeeringute maht 

haridustehnoloogiatesse ‒ 2015. aastal oli see 4,5 miljardit dollarit (EdTech Global ja IBIS 

capital, 2016).  

 

 

                                                      
15 https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/enabling-seamless-lifelong-

learning-journeys-the-next-frontier-of-digital-education  

https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/enabling-seamless-lifelong-learning-journeys-the-next-frontier-of-digital-education
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/enabling-seamless-lifelong-learning-journeys-the-next-frontier-of-digital-education
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Elukestvad õppijad tulevikustsenaariumites 

 

Maailma Majandusfoorumi ja Boston Consulting Group’i (2018) kaheksa tulevikustsenaariumi 

näevad ühe olulisema muutujana ja tuleviku tööturgude mõjutajana õppimise arengut (learning 

evolution). Teised kaks tegurit, mida stsenaariumides arvesse on võetud, on tehnoloogiline muutus 

ja talentide mobiilsus. Stsenaariumides on kõige määramatum, kuid samas üliolulise mõjuga 

praeguste ja tuleviku töötajate võimekus kohaneda tööturu oskusvajaduse muutusega.  

 

Elukestva õppimise arengut soodustavad nii põhi-, kutse- kui ka kõrghariduses uuendatud ja 

kohandatavate õppekavade loomine, noorsootöö ja huviharidus; ligipääs haridusele nii erinevates 

geograafilistes piirkondades kui ka sotsiaalmajanduslikes gruppides; ümberõppe kättesaadavus 

praegustele töötajatele; õppijate, töötajate ja teiste rühmade elukestvat õpet soosiv mõtteviis ja 

valmisolek selleks. Stsenaariumides on õppe areng esitatud kahevariantsena: praeguse status quo 

säilimine ehk aeglane areng ja kiire areng, mille puhul haridussüsteem ja õppijad kohanevad 

muutuvate oludega.  

 

Loe lisaks: http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOW_Eight_Futures.pdf  

 

Digitaliseerimise ja tehnoloogia arengu tõttu vananevad oskused kiiremini kui kunagi varem. 

On hinnatud, et 50% tehnilistel erialadel esimesel aastal omandatud oskustest on 

kolmandaks aastaks juba vananenud (vt näiteks McLeod ja Fisch). See tähendab, et 

haridus peaks andma hea n-ö pehmete oskuste baasi ja samas kohanemisvõime tehniliste 

oskuste uuendamisel. Elukestva õppe roll muutub paratamatult olulisemaks (Fitzpayne ja 

Pollack, 2018). Ühe võimaluse selleks pakub kontsentreeritum ja lühiajalisem tehniliste 

erialade täiendusõpe. Selle jaoks sobivad nanokraadid ja erinevatest moodulitest 

koosnevad õpiteed. See tähendab, et õppijad ei omanda enam korraga terviklikke kraade, 

vaid lühematest kursustest kujuneb terviklik õpitee koos kraadi omandamisega, mis aitab 

kohaneda tööturu muutuvate vajadustega. See muutus ei pruugi tähendada seni 

formaalharidust andnud ülikoolide rolli marginaliseerumist. On hakatud rääkima 

lähenemisest, mille kohaselt õpilase-ülikooli suhe transformeerub ühekordsest mõneaastasest 

õppeperioodist eluaegseks koostöösuhteks. Ülikoolid peaksid muutuma katedraalide 

sarnaseks, luues füüsilisi ja virtuaalseid keskkondi, kuhu nende õpilased tahavad alati tagasi 

tulla16. 

2. Eesti konkurentsivõime pikaajaline visioon 
 

Eelnevast lähtudes sõnastatakse järgnevad Eesti konkurentsivõime tulevikuvisiooni 

fookuspunktid: 

1. Õmblusteta haridussüsteem – Eesti haridussüsteem, mis hõlmab nii formaalset, 
mitteformaalset kui ka informaalset õpet, võimaldab kõigil hoida oma oskused ja 
teadmised üle elukaare tööturu vajadustele vastavana.  

2. Kõrghariduse konsolideerimine ja õppija omavastutuse suurendamine – Eesti 
kõrgkoolid pakuvad Põhjamaade ja Kesk-Euroopa ülikoolide tipptasemel haridust 
ning suurenenud on erakapitali kaasamine. 

3. Teaduse ja innovatsiooni prioriseerimine ‒ Eesti teeb radikaalse hüppe teaduse ja 
innovatsiooni investeeringutes, luues eeldused ühiskonna üldiseks oskuste kasvuks ja 
kõrge lisandväärtusega innovaatiliste tegevusharude tekkeks.  

                                                      
16 https://www.chronicle.com/article/Reimagining-College-as-a/237588  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOW_Eight_Futures.pdf
https://www.chronicle.com/article/Reimagining-College-as-a/237588
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4. Stabiilne keskkond erasektorile ‒ Eesti majanduse areng on laiapõhjaline ning 
muutused on läbimõeldud ja pika perspektiiviga. 

5. Tark rändepoliitika ‒ Eesti juhib tööjõuressurssi nutikalt, pidades ühtviisi oluliseks 
nii kohaliku elanikkonna tööturuaktiivsuse säilitamist ja suurendamist kui ka kõrgelt 
kvalifitseeritud tööjõu kaasamist välismaalt.  

 

2.1. Õmblusteta haridussüsteem 
   

Eesti haridussüsteemis tuleb vähendada tupikteid ja ühtlustada kvaliteeti eri õppeastmetes. 

Haridust peab vaatlema ühtsena inimese kogu elukaare jooksul ja looma elukestvat õppimist 

toetava süsteemi, mis motiveeriks kõiki inimesi õpiharjumust elus hoidma. Elukestvast 

õppimisest tuleb kujundada ühtne ja keskne narratiiv. Haridussüsteem võiks toetada 

huvikoolides õpitava arvestamist üldhariduskoolide õppekavades, sujuvamat liikumist ühest 

institutsioonist ja tasemelt teise, paindlikku ümberõpet ning pakkuma (täiendus)õpet igas 

vanuses inimestele. Haridustee jätkamiseks ei tohi olla takistusi hoolimata sellest, mis hetkel 

ja mis põhjusel hariduse omandamine lõpetati. Seega on inimeste haridusteed tulevikus 

muutunud individuaalsemaks alates lasteaiast kuni kõrgkoolijärgse täiendusõppeni. Seda 

tingib õpi- ja töötee pikenemine ning sagenev liikumine töökohtade ja haridusasutuste vahel.  

 

Esimene oluline samm eelneva saavutamisel on rakendada kohustuslik keskharidus. Milleks 

seda on vaja? 

● Kõigil keskharidusega inimestel on senisest enam praktilisi kutseoskusi ja 

tehnoloogiapädevust.  

● Euroopas prognoositakse järgmistel kümnenditel keskmise ja kõrgema kvalifikatsiooniga 

töötajate vajaduse kasvu, mis nõuab paremaid üldoskusi/võtmepädevusi ja ülekantavaid 

oskusi edukamaks kohanemise kaasaegses ühiskonnas.  

● Väheneb keskharidusega inimeste jaotumine erinevatesse haridus- ja karjääriteesse ning 

suureneb vajadus toetada nende karjäärivalikuid.  

 

Peab looma võimalused, et kui laps läheb seitsmeaastaselt kooli, on ta keskmiselt 12 koolis 

veedetud aasta järel kas võimeline jätkama oma haridust kõrgematel tasemetel või 

omandanud kutse ja/või oskused, millega siseneda esmakordselt tööturule. Sellise 

lähenemisega tõstetakse lõppkokkuvõttes keskharidusega ja erialaste oskustega 

inimeste osakaalu tööjõus, mis on vajalik eeltingimus nö targemate töökohtade 

loomiseks. Kohustuslik keskharidus võiks eelduste kohaselt vähendada ka soolist 

ebavõrdsust hariduse kõrgematel astmetel. Keskhariduse kestvus ei peaks olema ajaliselt 

väga jäigalt fikseeritud. Individuaalsed õpiteed ja paindlik haridussüsteem peaksid 

võimaldama ka erisusi: väga andekatel noortel peaks olema võimalik omandada keskharidus 

lühema perioodiga ja õpiraskustega  lastel võib keskhariduse omandamiseks kuluda 12+n 

aastat. Praegune süsteem võimaldab paindlikkust vaid vähestele eranditele.  

 

Loodav süsteem peab toetama seda, et suurem osa noortest (u 90%) on võimelised 

keskharidust omandama. See eeldab praeguste põhihariduse ja keskhariduse õppekavade 

põhjalikke reforme ja uue keskhariduse standardi kehtestamist, vajadusel ka mõiste 

ümberdefineerimist. Samas ei tohi unustada, et osal noortel käib keskhariduse omandamine 

ka tulevikus üle jõu. Nende jaoks peab looma võimaluse õppida lihtsamaid ameteid, millega 

ei kaasne kohustust omandada keskharidust. Lihtsama ameti õppimiseks loodud võimalused 

ei ole võrdsed praeguse põhikoolijärgse kutseharidusega, vaid välja tuleb arendada (aastased 

või pooleaastased) kursused lihtsamate ametite (müügitöö, klienditeenindaja jne) 

omandamiseks. Selliseid koolitusi võivad pakkuda ettevõtted kas iseseisvalt või koostöös 
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kutseharidusasutusega ning nende kursuste sihtgrupp ei ole piiratud vaid noortega, kes 

keskharidust omandada ei suuda. Lühikursuseid võib inimene läbida mis tahes eluetapis.  

 

Õpilastele tuleb anda võimalus koostada endale sobiv individuaalne õpitee, mis tähendab, et 

hariduse omandamise käigus on võimalik valida erinevate raskusastmetega klasside vahel 

(näiteks „tavaline“ klass pluss erialaõpe või teatud valdkonnale spetsialiseerunud 

süvaõppega klass), sh omandada kutse gümnaasiumi õppekavasse ametipäevade vormis 

lõimitud kutseõppe elementide abil või arendada sotsiaalseid oskusi noorsootöö raames. 

Seega tuleb praeguseid õppekavasid radikaalselt muuta, et need võimaldaksid 

üldkeskhariduse raames paindlikult omandada lihtsamaid ametioskusi (nt 

gümnaasiumi valikkursuste raames või koostöös kutsehariduskeskustega) ja oleksid 

jõukohased 90% eelmise haridusastme lõpetajatele, kuid võimaldaksid ka talentidel 

oma võimekust kasutada ja arendada (nt kombineerides keskharidust kõrgkoolides 

õpetatavaga). Hiljemalt keskhariduse tasemel peab õppekorraldus võimaldama 

arvestada varasemaid ja mujal õpitud/omandatud teadmisi/oskusi ja pädevusi. 
 

Lisaks tuleb koolides pakkuda nõustamist ja infot (alates juba eelkooliealiste huviharidusest 

muusika, teaduse, kunstide jm valdkonnas ning hiljemalt põhihariduse astmel), et aidata 

õpilastel kavandada individuaalset õpiteed ja selle kaudu tulevast karjääri. Eesti noorsootöö 

toetub suures osas eelmise sajandi süsteemsele arendustööle ja eestvedajatele kõikides Eesti 

piirkondades. Pikaajaline süsteemne juhendatud tegevus vabal ajal ja huvihariduse 

kättesaadavuse ühtlane toetamine kõigis piirkondades on otseses seoses hariduse 

konkurentsivõime tõstmisega. See loob kõigile õppijatele võrdsed võimalused omandada 

süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Paljud kooliealised lapsed leiavad nii 

endale tuleviku elukutse, sest tuleviku talendid ja nende anded tuleb avastada ning neid 

toetada juba varases nooruses.  

 

Samuti tuleb ametioskuste õppimisel ja õpetamisel teha koostööd praeguste 

kutsehariduskeskustega kaasaegse taristu kasutamiseks. HTM hariduskonsortsiumide 

moodustamise idee on samm õiges suunas, kuid visioonidokumendi koostajate arvates viiks 

sama tulemuseni ka kohustuslik keskharidus, mis ühendab üldkeskhariduse ja kutseõppe 

institutsionaalselt ühte süsteemi.  

 

Lisaks ei tohi jätta unarusse noori talente, kellel võib praeguste õppekavade sisu ja mahu ning 

universaalselt korraldatud õppe puhul tavakoolis igav hakata. Silmas peetakse neid noori, kes 

osalevad aktiivselt rahvusvahelistel olümpiaadidel ja juba praegu õpivad reeglina 

eriprogrammi alusel. Nende jaoks peaksid olema loodud sujuvad võimalused osaleda 

gümnaasiumi lõpuosas kõrgharidusõppes. See võimaldab pakkuda neile 

enesearenguvõimalusi Eesti haridussüsteemis ja annab signaali, et haridussüsteem toetab 

andekate noorte kujunemist. 

 

Loodava süsteemi juurde peavad kuuluma laiad valikuvõimalused ja individuaalse õpitee 

kavandamine gümnaasiumitasemel. Seetõttu ei saa jätta keskhariduse pakkumist vaid 

kohalike omavalitsuste kohustuseks. Jätkusuutlikke gümnaasiume (kas riigi või 

omavalitsusele kuuluvaid), kus eelkirjeldatud valikuvõimalustega haridust saaks pakkuda ja 

õpiteed kujundada, peaks olema võimalikult palju ning keskvalitsuse roll selles on väga 

oluline.  

 

Kõik muutused koolisüsteemis saavad alguse juhtkonnast. Seetõttu tuleks muuta ka 

koolijuhtimise praeguseid põhimõtteid nii, et koolidirektoreid oleks vajaduse korral sarnaselt 
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juhatuse liikmetega võimalik tagasi kutsuda. Praegu selline võimalus praktiliselt puudub (kui 

tegemist ei ole vallandamisega). Koos tagasikutsumise süsteemi käivitamisega tuleb luua ka 

koolijuhtide atesteerimise süsteem.  

 

Pärast keskhariduse omandamist teeb noor inimene valiku, kas jätkata õppimist või siirduda 

omandatud kutse ja oskuste baasil esmakordselt tööturule. Valikukoha nihutamine 

vanemasse ikka (praegune põhiharidusjärgne vs keskharidusjärgne valik) võimaldab noortel 

teha teadlikumaid otsuseid, mis vähendab nii haridussüsteemist väljalangemist kui ka töötute 

arvu (madalam NEET-inimeste osakaal). 

 

Oluline on üle minna eestikeelsele koolile. Ühtse õppekeelega kool vähendab rahvuslikku 

eraldatust ja aitab erinevatel ühiskonnagruppidel üksteisele läheneda. Peale eestikeelse kooli 

peaks suuremates keskustes tegutsema ka rahvusvaheliste õppekavadega ingliskeelsed 

koolid, et toetada riikidevahelist liikumist ning muuta Eesti atraktiivseks töö- ja elukohaks 

kõrge kvalifikatsiooniga tööjõule.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärast 12-aastast kohustuslikku kooliharidust peab olema võimalik jätkata õppimist praeguse 

kolme institutsiooni (kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja kõrgkoolid) asemel kahes 

institutsioonis. Kuidas neid institutsioone tulevikus nimetada, on poliitiliste valikute 

küsimus. Oluline on, et me räägime tulevikus kahest institutsioonist: rakenduskõrgkoolidest 

ja kõrgkoolidest. Kolmanda valikuna säilib võimalus omandada pärast gümnaasiumi 

lõpetamist lihtsamad erialad kas erikursustel, mida viivad läbi samad rakenduskõrgkoolid või 

ettevõtete enda koolitusüksused. Loomulikult säilib inimestel võimalus siseneda ka vahetult 

pärast gümnaasiumi otse tööturule (rakendades gümnaasiumi erialaõppes omandatut) või 

omandada vajalikud erioskused hiljem elukestva õppe süsteemis. Hariduskorralduslikus 

mõttes tähendab kutsehariduse ja rakenduskõrghariduse ühendamine kõrgharidusse lühikese 

tsükli sissetoomist (keskharidus pluss kaks aastat), rakenduskõrghariduse ja kõrghariduse 

ühendamine pikema tsükli rakendamist (keskharidus ja 3+ aastat). 

 

Kutsekeskhariduse, rakenduskõrghariduse ja kõrghariduse sisu peab praegusega võrreldes 

muutuma. Rakenduskõrghariduses peab suurenema praktika maht, et suurendada nende 

oskustöötajate osakaalu, kes suudavad kombineerida tehnilisi oskusi akadeemilise 

teadmisega ja kohanevad tehnoloogiliste muutustega. Sisuliselt räägime sellest, et piirid 

rakenduskõrghariduse ja kutsekeskhariduse ning rakenduskõrghariduse ja kõrghariduse 

vahel on ümberdefineeritud. Kutsekeskhariduse sisulise kvaliteedi tõstmine suurendab 

inimeste tööalaseid võimalusi. Tuleviku tööturg vajab rohkem laiemate teadmiste ja 

heade õpioskustega kõrgelt kvalifitseeritud oskustöötajaid ja spetsialiste. EKR 4 ja 5 

Eesti keele ja kultuuri olulisus 

Aastal 2035 on eesti keel kui Eesti põhiseadusega määratud riigikeel seadustega kaitstud ja 

elujõuline ning pidevalt areneva keeletoekeskkonnaga varustatud. Eesti elanikud kasutavad 

uhkusega eesti keelt, suhtuvad tolerantselt teiste keelte kõnelejatesse ja õpivad võõrkeeli. Eesti 

keel hoiab oma positsiooni ja mainet kõigis vanusegruppides ja eluvaldkondades; on Eesti 

peamine õppe-, asjaajamis-, teabe- ja töökeel ning põhiline rahvustevaheline suhtluskeel Eesti 

territooriumil. Eestis on ühtne keele-, kultuuri-, haridus- ja teaberuum, milles on oma koht ka 

rahvusvähemuste keeltel ja kultuuridel. Elukestvas õppes on tagatud kvaliteetne eestikeelne ja 

eesti keele õpe. Laienenud on eesti keele kasutamine Euroopa Liidu ametliku keelena; säilinud 

on välismaal elavate noorte eesti keele oskus. Eesti keel on paindlikult kohanenud teaduse ja 

tehnoloogia kiire arenguga. Laienenud on erinevate võõrkeelte õpetamine ja oskus. 
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taseme erialade õpetamiseks tuleb loodavas süsteemis tõenäoliselt kasutada 

kombineeritud meetodeid, nt osaline õpe gümnaasiumis koostöös kutseõppeasutuse või 

rakenduskõrgkooliga ning sellele järgnev kutseaasta samas õppeasutuses.  

 

Praegu liigutakse selles suunas, et luua õppuritele senisest enam võimalusi ise oma eriala 

õppekava kokku panna kuni selleni, et õppur saab eesmärgipäraselt valida aja õppeaastas ja 

ainerühma, millest alustada. Selle eesmärgi saavutamisel oleme jõudnud olukorda, kus 

inimene saab ise kokku panna endale sobiva hariduspaketi. Individuaalse õpitee 

kujundamine peaks algama hiljemalt kohustusliku koolitee viimastel aastatel ja kestma 

läbi kogu tööelu. See suurendab ka inimeste karjäärivõimalusi, sest tuleviku tööturg vajab 

laiemate teadmiste ja heade õpioskustega kõrgelt kvalifitseeritud oskustöötajaid ja 

spetsialiste. Erinevuste vähendamine ühelt poolt kutsekeskhariduse ja rakenduskõrghariduse 

ning samas ka bakalaureuseõppe vahel loob omakorda rohkem võimalusi liikuda eri 

haridustasandite ja -asutuste vahel ka pärast mõne haridustaseme omandamist, sest 

sisenemisbarjäärid on väiksemad. Eelnevalt kirjeldatud süsteem on kokkuvõtlikult esitatud 

joonisel 3. 

 

 
Joonis 3. Haridussüsteem aastal 2035. 

Kahtlemata toetame ka varem väljapakutud ettepanekuid elukestva õppe arendamisel. 

Näiteks nn Raasukese raportis on pakutud „töötada välja püsiva rahastusega elukestva õppe 

ja täienduskoolituse süsteem kõigile vanusegruppidele” (Majandusarengu töögrupi raport, 

2018). Elukestva õpitee riiklik toetamine on kahtlemata väga ambitsioonikas ettepanek, aga 

see on ka ainuvõimalik tee paljude tänaste probleemide lahendamiseks. Kui meil näiteks 

oleksid piisavalt väljaarendatud infosüsteemid ja tegevused sidusvaldkondades nagu 

noorsootöö ja sotsiaaltöö, siis ei tohiks haridusest väljalangenud noor muutuda NEET-

nooreks. Piisavalt rahastatud noorsootöö ja paindlike õpivõimaluste abil on võimalik aidata 

ta tööturule ettevõtluspraktikate kaudu, mille raames ta omandab töötamiseks vajalikud 

oskused. Hilisemas eas oleks inimesel võimalik haridusteed jätkata. Sisuliselt tähendaks see 

olukorda, kus koolist väljalangevust ei käsitleta probleemina vaid võimalusena end tööturul 

proovile panna, et siis hiljem haridusteed jätkata. Samas ei soodusta praegu kehtivad 

tööseadused noorte integreerimist tööturule. Ettevõtjal on väga keeruline noort inimest 

palgata. Õigusaktid tuleb viia vastavusse muutunud tööturu olukorraga, millele on omased 
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uued paindlikud töövormid, noorte palkamine, tähtajaline töötamine, renditöö, inimeste 

hargmaisus jne. 

Pakkumaks inimestele kogu elukaare jooksul õppimisvõimalusi, peab välja töötama 

oskuste kaardistamise platvormi. Loodav platvorm ühendab tööjõu pakkumise ja nõudluse 

reaalajas ning võimaldab riigil saada ülevaate, millise profiili ja oskustega on tööjõuline 

elanikkond. Platvorm annab ka inimesele infot, milliste oskustega tööjõudu otsitakse, ning 

kui ta nendele oskustele ei vasta, on tal võimalik ennast täiendada ja oma profiili tööturu 

vajadustega kohandada. Haridusasutused saavad omakorda infot, milliseid puuduolevaid 

oskusi tuleks haridusteenuste turul pakkuma hakata. Sisuliselt tähendab see EHIS2-tüüpi 

andmebaasi muutmist universaalseks, kõiki haridusinstitutsioone ja astmeid katvaks 

andmebaasiks ning teisalt töötukassa vabade töökohtade info muutmist universaalseks ja 

kättesaadavaks. Siiski tuleb platvormi arendamisel ja rakendamisel selle sisu põhjalikult läbi 

mõelda andmekaitseseaduse kontekstis: millise detailsusastmega infot saab milline 

kasutaja(grupp) näha ja analüüsida.  

 

Elanikkonna oskusprofiilide seire ja juhtimine aitab üle saada ka Eestit hetkel 

iseloomustavast oskuste ja teadmiste mittevastavusest17 ning liikuda kõrgemat lisandväärtust 

loova majandusstruktuuri vajaduste suunas. Oluline on pöörata tähelepanu ka sellele, et 

platvorm ei tohiks tulevikuoskuste hindamisel lihtsalt pikendada praeguseid trende, kuna 

Eesti majanduse tänane struktuur ei vasta ootustele, mis meil on Eesti majandusele aastal 

2035. 

 

Kogu elukaart hõlmava haridustee loomisel ja hariduse tupikteede likvideerimisel on oluline, 

et üha kaalukamaks muutuvad üldpädevused ja -oskused (vt. ka osa 1.2.1 ning lisa 2). Järjest 

rohkem on erialaste oskuste omandamise kõrval vaja tähelepanu pöörata ülekantavate 

oskuste omandamisele. Neid oskusi õpetatakse ka praegu (sh mitteformaalses hariduses, 

noorsootöös), kuid õpetamise metoodikat ja mahtusid on vaja ajakohastada. Ajakohastamine 

ei tähenda tingimata uute ainete loomist, vaid üldpädevuste lõimimist olemasolevatesse 

ainekavadesse. See eeldab sisuliselt kõikide õppekavade sisu ümbervaatamist, sest 

tõenäoliselt tuleb mingitest teemadest loobuda. Samuti võiks üldpädevuste ja -oskuste 

õpetamisega alustada juba alushariduses. Tuleviku haridussüsteem koos huvihariduse, 

noorsootöö ja täiskasvanuhariduse valdkonnaga peab ette valmistama tehnoloogiliselt 

kirjaoskajaid, digipädevustega (sh uue meedia kirjaoskus, oskus hinnata ja luua 

sotsiaalmeedia sisu jm), kriitilise analüüsi oskusega (oskus hinnata informatsiooni sisu, sh 

infosõdade ajal, ja mitte alluda manipuleerimisele), loovaid ja nutikaid inimesi. Samuti on 

oluline kohanemis- ja enesejuhtimisvõime ning loomingulise mõtlemise arendamine, kuna 

keskkond muutub kiiremas tempos kui praegu. Selleks tuleb suurendada koostööd eri osaliste 

vahel ning targalt kasutada põhjamaisele kultuurile omaseid teadmisi ja oskusi, kuidas 

väheste ressurssidega loovalt lahendada üleilmseid probleeme ja pakkuda ühiskonnale 

säästlikke uusi lahendusi (probleemide lahendamine disainmõtlemise abil).  
 

Loomemajandus (sh kultuurimajandus), mille arengu- ja ekspordipotentsiaali on hakatud 

tugevdama, loob Eesti tulevikuühiskonnale uut heaolu ning ettevõtlus- ja karjäärivõimalusi 

globaalsel rahvusvahelisel tasandil. Eesti omapära seisneb selles, et euroopa ja vene 

kõrgtasemel saavutusi on loovalt ühendatud kohaliku kultuuriga, mille tulemusel on paljudes 

                                                      
17 Vastavalt ülevaatele „Töö ja oskused 2025“ on praegu Eestis probleem tööjõu oskuste ja kõrgemat 

lisandväärtust loovate ettevõtete tööjõu oskusvajaduse vahelises erinevuses. Töötajaid on puudu kõrget 

lisandväärtust loovatest sektorites ning üle madalatehnoloogilistes tegevusharudes. Seetõttu tuleb keskenduda 

täiend- ja ümberõppele või tõmmata ligi talente välismaalt. (lk 12‒13) 
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valdkondades välja töötatud unikaalne erialane haridussüsteem (k.a huviharidus), mis on juba 

pälvinud rahvusvahelist tunnustust ja tähelepanu. See on üks Eesti rahvusvaheline 

konkurentsieelis võrreldes naabermaadega (sh Põhjamaad). Kõrgtasemel muusika ja kunsti 

eksport on juba praegu kujunenud täiendavat tulu ja lisandväärtust loovaks ekspordiartikliks. 

Kõik edukad naabermaad on kultuurieksporti ja loomemajandust pikka aega süsteemselt 

arendanud ja toetanud, seetõttu tuleb ka Eestil loomemajandusele rohkem tähelepanu 

pöörata. Ka sealt tulevad uued töökohad ning loovalt mõtlevad ja tegutsevad inimesed, kes 

mõjutavad otseselt nutikate ja innovatiivsete ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet ja 

suurendavad tööturul toimetulevate inimeste arvu. 

 

Aastal 2035 peab õpetajaamet18 olema prestiižne ja hästitasustatud. Samas ei tohi 

õpetajaameti kõrval unustada ka kõrgkoolides töötavate inimeste palkasid. Kogu süsteemi 

tuleb vaadata tervikuna, et ei tekiks olukorda, kus tulevaste õpetajate õpetajad on ühiskonnas 

madalamalt väärtustatud kui õpetajad üldharidussüsteemis.  

 

Piirkondlikku õpetajate puudust saab leevendada paindlike töövormide abil, näiteks 

soodustades õpetajate ristkasutust/roteerimist. Selleks tuleb transporditaristu arendada 

tasemele, mis võimaldab tööl käia ka suhteliselt kaugete vahemaade taha.  

 

Eesti peab hakkama kasutama oma inimvara hoidlikult ja targalt. Koolide igapäevatöös võiks 

õpetajatena rakendada praktikuid, kellel on võimalik kombineerida õpetajaametit oma 

põhitööga (see muutub lihtsamaks, kuna töötamine üldiselt muutub paindlikumaks) ning kes 

soovivad ühiskonna arengusse panustada. Õpetajaametis saab kasutada inimesi, kellel ei 

tarvitse olla pedagoogilist haridust, aga kes toovad nii üldharidussüsteemi kui ka 

kõrgharidusse praktilisi oskusi ja ettevõtjakogemusi. Praegu võtavad Eestis neli inimest 

sajast riski ja hakkavad ettevõtjaks. Ettevõtjate osakaalu suurendamiseks peavad tulevikus 

(kõrg)koolides õpetama ettevõtlust inimesed, kes on ise ettevõtjad, ja 

õpetajatel/õppejõududel peab olema võimalus minna mõneks ajaks tööle ettevõtetesse. 

Mõlemasuunalist liikumist tuleb toetada erinevate toetusskeemide kaudu. Näiteks tuleb 

täiendada koolides/kõrgkoolides õpetavate ettevõtjate oskusi oma teadmisi edasi anda. 

Praktikute kaasamine õpetamisprotsessi ei peaks piirduma ainult ettevõtlusõppega, vaid 

peaks katma kõiki õpetamise valdkondi. 

 

Inimvara tark kasutamine tähendab ka õpetaja klassiruumivälise halduskoormuse 

vähendamist ning Eestis ja rahvusvaheliselt loodud e-lahenduste kasutamist õppetöös ja 

tulemuste hindamises. Kiireneva tehnoloogilise arengu tulemeid peab rakendama ka Eesti 

koolides.  

 

POLIITIKASOOVITUSED: 

 

Pikaajalised muutused 

● Liikumine kohustusliku keskhariduse suunas, sh õppekava jõukohasus, paindlike 

erialase väljaõppe vormide rakendamine, kutse omandamise võimaluse pakkumine, 

mitteformaalse ja informaalse õppe kaudu saadud teadmiste ja kogemuste 

arvestamine. 

 

● Põhjalik üldhariduse õppekavade reform, mis võimaldab kohustuslikule 

keskharidusele üle minna.  

                                                      
18 Õpetaja mõistet kasutatakse laias tähenduses, hõlmates koolitajaid, suhtlustreenereid, noorsootöötajaid jne. 
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● Kahe keskharidusele järgneva institutsiooni väljakujundamine praeguse kolme 

(kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja kõrgkoolid) asemel.  

 

● Kogu keskharidustaseme õppe riigistamine, et tagada eri piirkondades õppivatele 

noortele võrdsed võimalused keskhariduse omandamiseks. Gümnaasiumivõrgu 

korrastamise ja tegevuslubade väljastamise andmine keskvalitsuse pädevusse.  

 

● Oskuste kaardistamise platvormi väljatöötamine ja rakendamine nn 

personaalhariduse tarbeks ja riigi tasandil parema ülevaate saamiseks. 

 

 

Lühema perspektiiviga poliitikamuutused 

● Ühtse eesti kooli mõiste defineerimine ja ajakava väljatöötamine eestikeelsele 

haridusele üleminekuks. 

 

● Õpetajate ja noorsootöötajate keskmise palga tõstmine kahekordse Eesti keskmise 

palga tasemele. 

 

● Õppeprotsessi praktikute kaasamise toetamine (nt uue algatusena „Ettevõtjad kooli“). 

Olemasolevate projektide (nt „Noored kooli“) jätkamine. 

 

● Õpetajate halduskoormuse vähendamine e-lahenduste abil. 

 

● Koolijuhtide ametikoha puhul ühingu juhatuse liikmega sarnase regulatsiooni 

rakendamine, et tagada parim võimalik juhtimiskvaliteet. Koolijuhtide atesteerimise 

süsteemi väljatöötamine ja rakendamine. 

 

● Õigusaktide kohandamine, et noored saaksid lihtsamalt tööellu lülituda ja noorte 

palkamine muutuks ettevõtjatele praegusest atraktiivsemaks. 

 

2.2. Kõrghariduse konsolideerimine 
 

Tulevikus peab Eestis kõrgharidus olema kättesaadav, kvaliteetne ja mitmekesine ning 

rahvusvaheliselt võrgustunud. Eesti kõrgkoolide eesmärk ei ole tulevikus Eesti-sisene 

konkureerimine üliõpilaste ja teadusrahastuse pärast, vaid tipptasemel konkureerimine ja 

partnerlus Põhjamaade ja Kesk-Euroopa kõrgkoolidega. Eesti kõrgkoolides on aastal 2035 

leitud ka poliitiliselt aktsepteeritud tasakaal Eesti keele ja kultuuri säilitamise ning 

rahvusvahelistumise vahel.  
 

Et vähendada õpetatavate erialade dubleerimist, soodustada teadustaristu ühiskasutamist, 

rakendada inimesi ja raha tõhusalt ning tõsta meie teadlaste ja teadusasutuste 

konkurentsivõimet, tuleb läbi viia kõrghariduse konsolideerimine. Mõnel erialal on ka pärast 

konsolideerimist dubleerimine ülikoolide õppekavade vahel võimalik ja vajalik, eriti kui tegu 

on üldpädevuste arendamisele suunatud valdkondadega (IT, tehnoloogia, majandus). 

Ekspertide juhtrühma arvates on nimetatud eesmärkide saavutamiseks Eestis aastaks 2035 

vaja alles jätta kolm avalik õiguslikku kõrgkooli. Vähem atraktiivseks alternatiiviks peeti ühe 

rahvusülikooli teket, millel lisaks piirkondlikele kolledžitele on ülikoolilinnakud kahes 

suuremas linnas.  
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Pärast kõrgkoolide konsolideerimist hinnatakse ühe kõrgkooli vastutusalasse jäänud tegevusi 

kriitilisemalt ja likvideeritakse dubleerivad tegevused. Üks kõrgkool ei saa efektiivsust 

silmas pidades hoida käigus dubleerivaid õppekavasid ja teadustaristut. Majanduslikult on 

ratsionaalne eeldada, et ühendatud kõrgkooli juhtkond vähendab ressursside efektiivsemaks 

kasutamiseks esmajärjekorras kattuvate õppekavade arvu ja teadustaristu mahtu. 

Kõrgkoolide konsolideerimine toob kaasa õppe ja teaduse kvaliteedi ning kõrgkoolide 

rahvusvahelise konkurentsivõime tõusu, kuna soodustab akadeemiliste töötajate koostööd. 

Koostööd on ühe kõrgkooli piires lihtsam teha kui kõrgkoolide vahel. Kindlasti toob 

konsolideerimine kaasa akadeemiliste ja mitteakadeemiliste töötajate arvu languse, mis 

omakorda võimaldab tõsta allesjäänud inimeste palgataset ja suurendada seeläbi 

akadeemilise karjääri atraktiivsust ning võimaldab palgata kvalifitseeritud ja/või suurema 

akadeemilise potentsiaaliga inimesi nii Eestist kui ka välismaalt. 

 

Keskharidusele järgnevatel õppeastmetel on oluline, et õpe oleks üles ehitatud ettevaatavalt 

ega järgiks vaid majanduse hetkestruktuuri. Haridussüsteemi muutmine tööandja ootustele 

vastavaks on pikaajaline protsess. Selle protsessi käigus tööandjate soovid ehk majanduslik 

olukord suure tõenäolisusega muutuvad. See võib tähendada, et spetsialiste peab ette 

valmistama ka valdkondades, kus hariduse omandanud lõpetajatel ei ole kohe piisavalt 

rakendust. Selline spetsialistide nö ettetootmine võib esialgu luua struktuurset 

mittevastavust, kuid pikas perspektiivis on vaid nii võimalik anda elanikkonnale 

tulevikumajandusega sobiv oskusstruktuur. Nn tulevikuspetsialistide tellimus peab tulema 

riigilt, kuna potentsiaalsed õppijad ei pruugi osata hinnata tulevikuoskuste perspektiivikust19. 

Seejuures tuleb leida vastused väga põhimõttelistele küsimustele: millises mahus lasta riigil 

otsustada inimeste haridusvalikute eest ja millises mahus saame usaldada inimeste endi 

valikuid tulevikuks vajamineva oskusstruktuuri kujundamisel?  

 

Hariduspoliitiliselt on keeruline suunata inimesi kindlate erialade ja ametite suunas. Üks 

lahendus on vähendada tulevikus kõrgkoolide autonoomiat teataval määral seeläbi, et riik 

kirjutab halduslepingutega praegusest enam ette, mis mahus mis erialadel tuleb inimesi 

koolitada. Protsessi võib mõjutada ka kaudsemate meetmetega nagu näiteks õppelaenude 

kustutamine mõnel erialal või sihtstipendiumide kehtestamine. See eeldab, et avalikul 

sektoril on väga selge ülevaade nii hetke kui ka tuleviku tööturu vajadustest. Tööturu 

suundumusi tuleb olemasolevate riiklike infosüsteemide kaudu pidevalt monitoorida. 

Regulaarselt tuleb teha ka tööandjate uuringuid. Kokkuvõttes oleks tulevane süsteem 

kombinatsioon praegusest OSKA projektist, riiklikest registritest ja MKM tööjõuvajaduse 

prognoosist. Samas ei saa välistada stsenaariumi, et riigi aktiivset sekkumist ei ole vaja ja 

kõrgkoolid suudavad ise teha teadlikumaid tulevikuvalikuid.  

 

Nagu eespool juba mainitud, on teine võimalus suunata õppijate valikuid erinevate 

rahastusskeemide abil. Võimalik rahastusskeem on näiteks tasuline õpe kõrghariduses. 

Praeguseks oleme tekitanud olukorra, kus koolieelne alusharidus on tasuline (lasteaia 

kohatasu) ja kõrgharidus on tasuta. Rahvastiku arengu ja perepoliitika seisukohast peaks 

olukord olema täpselt vastupidine ja kõrghariduses tuleks inimeste omavastutust hariduse 

omandamisel suurendada.  

 

Tasulise hariduse taastamine ei tähenda, et alati maksab hariduse omandamise eest inimene 

ise või mõni erasektori institutsioon. Hariduse omandamise võib kinni maksta ka riik. Sellisel 

                                                      
19 Aluseks võiks olla OSKA projekti edasiarendused (OSKA 2), mis hindavad Eesti tööturu tulevikuvajadusi 

keskpikas perspektiivis. 
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juhul on võimalik, et teatavas osas jäetakse haridusasutustele vabadus valida, millist 

haridusteenust turule pakutakse, ning teatavas osas kirjutab avalik sektor õpetatavad erialad 

ette, hüvitades neid erialasid õppivate üliõpilaste õppetasu või kehtestades sihtstipendiumid. 

Kirjeldatud skeem võimaldab säilitada kõrgkoolide autonoomia, kuid seab sisse riikliku 

tellimuse õppetasu riigipoolse maksmise kaudu. Tasulise hariduse sisseviimine eeldab ka 

riigi juhitud õppelaenude süsteemi juurutamist.  

 

Maailmas on käigus väga erinevaid kõrghariduse rahastamise mudeleid alates sellest, et 

õppemaksu suurus sõltub sisseastumise või õppimise edukusest, ja lõpetades sellega, et alates 

teatavast sissetulekutasemest tekib inimesel õppelaenu tagasimaksmise kohustus (vt ka lisa 

2). Seega tuleb hariduse rahastamise skeemi valikul leida ühiskonnale sobiv vahekord 

avaliku ja erasektori panuse ning haridusasutuste autonoomia taseme vahel.  

 

Aastaks 2035 on Eestis tasuline kõrgharidus, mille olulised osad on järgmised: 

1. Loodav tasuline kõrgharidussüsteem hõlmab riigi poolt tagatud õppelaenu, mis tuleb 

tagasi maksta teatavatel tingimustel. 

2. Õppelaenu ei tule tagasi maksta, kui  

a. lõpetaja on olnud tubli õppija (kehtestada teatud kriteeriumid õpitulemustele), 

b. lõpetaja töötab pärast lõpetamist Eestis kindla arvu aastaid (nt kolm aastat, 

eeldab lepingu sõlmimist kahe osapoole vahel). 

c. lõpetaja sissetulek jääb alla eelnevalt kokkulepitud taseme (selle ületamisel 

seotakse tagasimakse suurus sissetuleku suurusega). 

3. Riigile oluliste elutähtsate teenuste pakkumise tagamiseks või tööjõupuuduse 

vähendamiseks katab riik mõnel erialal õppimise tasu. 

 

Aastal 2035 soosib Eesti haridussüsteem õppijate jõudmist kõrgeimale haridusastmele. Kui 

praegu on kõrgematel haridusastmetel (nt doktorantuur) eestimaalaste osakaal võrreldes 

välismaalastest õppijatega vähenemas, siis aastal 2035 välditakse Eesti haridussüsteemis 

tupikteid ja soodustatakse võimekaimate eestimaalaste jõudmist kõrgeimale haridustasemele. 

Lähemalt on inimeste haridusteed kirjeldatud elukestvat õpet käsitlevas alapeatükis 2.1  

„Õmblusteta haridussüsteem“. Kõrghariduses tuleks mitmekesistada ka erinevate kraadide 

nõudeid. Võrreldes praegusega on tulevikus oluliselt lihtsam õppida kõrghariduse lühikeses 

tsüklis ja ka pikemas tsüklis, kusjuures Bologna suhteliselt jäigast süsteemist on Eestis 

selleks ajaks loobutud. Pikema tsükli kõrgharidus sisaldab erinevaid ajalisi kombinatsioone, 

näiteks 3+1, 4+2, 4+1 jne. Lisaks tuleks luua õiguslik raamistik ka nö nanokraadide ehk 

lühiajaliste õppemoodulite kasutuselevõtuks. Loodav raamistik võimaldab kõrgkoolidel 

pakkuda töötavale inimesele mõeldud lühikraade oskuste kaasajastamiseks. 

Kvalifikatsioonide süsteem on seejuures praegusest oluliselt paindlikum, et erinevatest 

nanokraadidest oleks võimalik kombineerida klassikaline magistrikraad. Kvalifikatsiooni on 

võimalik tõestada kontaktõppes osalemata (iseõppimise osakaalu suurenemine). 

 

Samuti tuleb kaaluda, milliseid erialasid õpetada Eestis ning milliste puhul on väikese 

nõudluse (mõne eriala puhul näiteks väga kitsas spetsialiseerumine) ja/või suurte 

õpetamiskulude tõttu otstarbekam ja majanduslikult põhjendatum toetada Eesti noorte 

õpinguid välismaal. Samas ei tohiks unustada, et mõned kallid ja väikese nõudlusega erialad 

on Eestis oma kõrget kvaliteeti tõestanud ning nende puhul on oluline õpetamisega 

kaasnevate kulude katteks leida õppijaid ja huvilisi väljastpoolt Eestit. Sellisteks erialadeks 

on näiteks muusika ja teised kunstide valdkonda kuuluvad erialad, disain, materjalide põhine 

oskuskäsitöö (puit-, metall-, tekstiil, klaas, nahk jt), aga ka lennundus. Nendest erialadest 

võiksid saada Eesti hariduse olulised ekspordiartiklid.  
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POLIITIKASOOVITUSED: 

 

● Kõrghariduse konsolideerimine (kolm avalik-õiguslikku kõrgkooli), et vähendada 

dubleerimist ja tagada erialade õpetamine eesti keeles.  

 

● Eestikeelse õppe ja teaduskeele jätkuv arendamine. Tuleb leida viis, kuidas olla 

edukas rahvusvahelises konkurentsis, tagades samal ajal eesti keele ja kultuuri 

säilimine. 

 

● Õppijate omavastutuse suurendamiseks uue kõrghariduse rahastamise mudeli 

väljatöötamine. 

 

● Teatud kallitel erialadel õppijate ja noorte talentide välismaal õppimise riiklik 

toetamine. 

 

● Jäigast Bologna süsteemist (3+2) loobumine: lühikese (5. tase) ja pika (6.‒7. tase) 

kõrgharidustsükli paindlike süsteemide rakendamine ning selleks vajaliku 

õigusruumi loomine. 

 

● Magistriõppes nanokraadide (3‒6 kuulised õppemoodulid) süsteemi õigusliku 

raamistiku loomine. 

 

2.3. Teaduse ja innovatsiooni prioriseerimine 
 

Alates 2011. aastast on teadus- ja arendustegevuse rahastamine nii mahult kui ka osakaaluna 

SKP-st langenud. Riiklik rahastus kasvas kuni 2013. aastani, kuid hakkas seejärel vähenema. 

2016. aastal oli teadus- ja arendustegevuse riiklik rahastus 2010. aasta tasemel. Arvestades 

SKP kasvu, moodustas riiklik rahastus 2016. aastal alla 0,5% SKP-st. (Haridussilm, Eesti 

Pank). Samas on uuringutega tõendatud avaliku sektori T&A kulutuste positiivne mõju ‒ 

need kulutused loovad uusi teadmisi, metodoloogiaid ja oskusi, mis on vajalikud uuenduste 

loomiseks ja kasutuselevõtuks. Kulutuste mõju hinnates on leitud järgmist (Euroopa 

Komisjon, 2017): 

● avaliku sektori T&A kulutused suurendavad erasektori tootlikkust (10%-line 

kulutuste kasv suurendab kogutootlikkust (total factor productivity) 1,7%, mis 

omakorda väljendub kõrgemas majanduskasvus); 

● avaliku sektori kulutuste tulusus on hinnanguliselt 20% (iga kulutatud 100 eurot toob 

tagasi 120 eurot); 

● tänu ülekandeefektile on avaliku sektori T&A investeeringute sotsiaalse tasuvuse 

määr kõrgem kui erasektori investeeringutel, erinevus määrades võib olla kahe- kuni 

kolmekordne. 

 

Madala rahastuse tõttu ei ole Eesti teadlaste palgad konkurentsivõimelised. Eriti suur on 

probleem nt õigusteaduse valdkonnas, kus ülikoolides töötavate teadlaste palgatase on 

märgatavalt madalam väljaspool ülikooli töötavate inimeste palgast. Suur surve palkadele on 

ka haridusteadustes, kus õpetajate õpetajate palgad on varsti madalamad kui õpetajatel, kuid 

probleem on nimetatud valdkondadest laiem. Kui näiteks inimesel on pärast magistrikraadi 

omandamist valik, kas siirduda tööjõuturule või jätkata õpinguid doktoriõppes, ning ta 

otsustab doktoriõppe kasuks, jääb tema kuusissetulek sageli alla Eesti keskmise. 
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Peale selle, et riiklik teadus- ja arendustegevuse rahastus on Eestis väga madal, domineerib 

rahastuses ka projektipõhine lähenemine, mis aga suurendab teadlaste ebakindlust. Näiteks 

võib tuua välja, et personaalsete uurimistoetuste edukuse määr oli 2016. aastal keskmiselt 

19%, varieerudes 13,1‒27,3% vahel (Eesti teadus 2016). 

 

Riikliku rahastuse suurendamise neljas põhjus on erasektori ja teadusasutuste ebapiisav 

koostöö ning erasektori väga madal panus T&A rahastusse. Põhjuseks on väikeste ja 

mikroettevõtete domineerimine ning vähestes suurettevõtetes domineeriv välisosalus. 

Enamikul juhtudel tehakse selliste suurettevõtete teadus- ja arendustegevuse investeeringud 

emamaal asuvates arendusüksustes, mitte Eestis.  

 

Eelnevat kokku võttes leiab konkurentsivõime ekspertrühm, et teadus- ja arendustegevuse 

tarbeks tehtavad avaliku sektori kulutused peavad aastal 2035 moodustama 2% SKP-st ning 

vähenema peab projektipõhiselt jagatava raha osakaal. Eeldatavasti kehtib siis põhimõte, et 

avaliku sektori T&A kulutused on koos kaitsekulutustega prioriteetsed ega kuulu 

eelarvestrateegia aruteludes või koalitsiooniläbirääkimistel vaidlustamisele. Oluline on teha 

ka Euroopa Liidu rahastuse kasutamise regulatsioonide kriitiline inventuur ja vähendada 

rahastamisega kaasneva bürokraatia mahtu, et muuta taotlemine atraktiivseks ka erasektorile. 

Eestis juba tegutseb bürokraatia vähendamise rakkerühm, mille eesmärk on vähendada 

ettevõtetele kehtivaid bürokraatlikke nõudeid. Rakkerühma tegevust võiks laiendada kõigile 

Euroopa Liidu rahastatavate projektidega tegelevatele institutsioonidele. 

 

Peale riikliku rahastuse suurendamise ja projektipõhisuse vähendamise on oluline toetada ka 

ettevõtete ja teadusasutuste koostöösidemete teket ja koostööd. Rahastuse suurendamine ja 

projektipõhisuse vähendamine võib toetada sidemete tugevnemist teadlaste ja ettevõtjate 

vahel. Kui teadlastel ei ole vaja igapäevaselt tegeleda projektipõhise rahastuse hankimise ja 

sellega kaasneva bürokraatiaga, võib neil jääda rohkem aega ettevõtetega suhtlemiseks ja 

erasektori nõudluse rahuldamiseks. Koos projektipõhise rahastuse vähenemisega on siiski 

vaja koostöö tekkimist uute meetmete abil soodustada, sest iseenesest ei muutu midagi.  

 

Ettevõtete ja kõrgkoolide suhtlust saab tihendada näiteks luues mobiilsustoetuse süsteemi, 

mis toetab teadlaste töötamist ettevõttes teatud aja, näiteks kuue kuu kuni ühe aasta vältel. 

See aitaks kaasa tehnosiirdele ja intensiivistaks arenduskoostööd. Loodav süsteem peab 

tagama selle, et teadlasel säiliks ülikoolis töökoht, kuhu pärast ettevõttes töötamist tagasi 

pöörduda. Selline suhete loomine ja teineteise tundmaõppimine aitab tehnosiirde ja 

arendustöö kaudu kaasa teaduspõhise majanduse tekkele ja/või arengule.  

 

Kui tiheneb Eesti teadlaste koostöö ettevõtetega, muutub reaalsemaks ka mõne 

väliskorporatsiooni arendusüksuse Eestisse toomine. Eesti teadus on maailmatasemel, seda 

näitab näiteks Eesti teadlaste edukus H2020 raamprogrammist rahastuse saamisel, aga ka 

10% enimviidatud publikatsioonide osakaal ja teaduse kvaliteedi indeks (Eesti teadus 2016). 

Eestis on, mida välismaa suurkorporatsioonidele pakkuda, kui vaid teadlastel oleks aega ja 

oskusi ettevõtetega suhtlemiseks.  

 

Suhtlust ettevõtetega ja ettevõtluskogemust aitab Eesti kõrgkoolidesse tuua ka riiklikult 

rahastatud eelinkubatsiooni süsteemi loomine kõrgharidusasutuste juurde. Ettevõtlusõpe 

saab areneda ja atraktiivseks muutuda ainult praktilise õppe kaudu, kui noored õpivad 

ettevõtluse põhitõdesid oma ideid arendades. Praegusele ettevõtlusõppele on tüüpiline, et 

meeskonnatöös töötatakse välja ideed ja siis protsess üldjuhul lõpeb, sest rahastussüsteem ei 

toeta eelinkubatsiooni ja ülikoolidel ei ole piisavalt vahendeid, et ideedest töötavate 
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prototüüpideni jõuda. Erasektor (ingelinvestorid jt riskikapitalistid) ei ole samas valmis oma 

rahaga protsessi sisenema enne, kuni pole töötavat prototüüpi. Eelinkubatsioonikeskuste 

loomine on lähitulevikus võimalik ühe variandina riikliku riskikapitali fondi abil, mis aitab 

sildrahastada eelinkubatsiooni rahalist vaakumit haridussüsteemi ja erakapitali vahel.  

 

Majanduse teadusmahukust saab riik suurendada, osaledes ka erasektori loodud 

inkubatsioonikeskuste töös kas nõukoguliikme staatuses või eespool nimetatud riikliku 

riskifondi kaudu, mis toetab alustavaid ettevõtteid teatavatel tingimustel. Näiteks võib riik 

sellise fondi kaudu toetada e-lahenduste väljatöötamist üldhariduskoolidele. 

 

POLIITIKASOOVITUSED: 

 

● Avaliku sektori T&A kulutuste suurendamine 2%-ni SKP-st koos teadusraha 

jaotusmehhanismide optimeerimisega. 

 

● Eestis kehtiva Euroopa Liidu rahade kasutamise regulatsiooni inventuur (EL 

õigusliku raamistiku valguses) eesmärgiga muuta süsteem erasektorile 

atraktiivsemaks. 

 

● Tehnosiirde toetamine vähemalt kuus kuud ettevõttes töötavatele teadlastele 

mobiilsustoetuste süsteemi loomise kaudu. 

 

● Suurkorporatsioonide arendusüksuste Eestisse meelitamine. 

 

● Eelinkubatsiooni toetusmeetmete väljatöötamine kõrgharidusasutustele. 

 

2.4. Stabiilne keskkond erasektorile 
 

Prioriteetsete valdkondade väljavalimine on praeguseks tekitanud mitmeid probleeme. 

Eelistatud valdkonnad võtavad eristaatust iseenesestmõistetavana ja võitlevad selle 

säilitamise nimel. Kiire tehnoloogiline areng maailmas ja ärimudelite pidev muutumine 

toovad aga kaasa vajaduse kiiresti kohaneda ning minna kaasa uute suundadega. Edukaid 

ettevõtteid tekib kiiresti ja eri valdkondades, suureneb mikro- ja väikeettevõtete arv. Kuna 

prioriteetsete valdkondade väljavalimine ja ülalt alla juhtimine võib sellist protsessi 

takistada, aeglustada ja/või määramatusse suunda lükata, on konkurentsivõime juhtrühm 

võtnud selge positsiooni, et selline lähenemine ei ole tulevikus otstarbekas. Ekspertrühma 

ettepanek on läheneda aastal 2035 majanduse arengule laiapõhjaliselt. See tähendab, et 

tulevikus ei valita enam välja prioriteetseid tegevusvaldkondi ning lähtutakse põhimõttest, et 

riik loob ainult stabiilse majandus- ja õiguskeskkonna, sekkudes indiviidide ja ettevõtete 

tegevusse nii vähe kui võimalik.  

 

Aastal 2035 ei peaks Eesti riik eraettevõtlust rahaliselt subsideerima ega doteerima. 

Ettevõtjate küsitlused näitavad, et probleeme tekitavad erinevates tsüklifaasides peamiselt 

ebapiisav turunõudlus või sobiva kvalifikatsiooniga tööjõu puudumine, mitte 

finantsvahendite nappus ja/või vilets kättesaadavus. Erasektori arengu tagab vajalik 

taristu (kõikjal kättesaadav kiire internet, neljarealised kiirteed Tallinnast kolmes 

suunas) ning stabiilne õigusruum ja maksusüsteem. Samuti tuleb arendada e-riigi 

teenuseid viisil, et väheneks riigiaparaadis töötavate inimeste arv ja kiireneks 

asjaajamine. Eesti e-riigi kuvandit tuleb ära kasutada majanduse kiirendina ja võidelda välja 

juhtpositsioon nii andmemajanduses kui ka e-teenuste pakkumises. Samuti tuleb kaaluda 
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suurandmete kasutamise võimalust riigi poliitika planeerimisel, pidades samal ajal silmas ja 

arvestades sellega kaasnevaid ohte (Kitt 2018). 

 

Suurenenud tööjõupuudust madala lisandväärtusega valdkondades tuleb leevendada 

automatiseerimisega. Automatiseerimine puudutab eeskätt rutiinseid mittekognitiivseid töid. 

Kui lahendust automatiseerimise kaudu ei leita või ei saada rakendada, viivad mitmed 

majandusharud, mis on orienteeritud odavale tööjõule ja masstootmisele (tekstiilitootmine, 

traditsiooniline mööbli masstootmine, jalatsitööstus, õmblustööstus jne), tööjõu puuduse ja 

kiire palgakasvu tingimustes kogu tootmise või suurema osa sellest Eestist välja. Sellele, kas 

automatiseerimise või madalama lisandväärtusega töökohtade Eestist väljaviimise 

tulemusena tõuseb siin loodav lisandväärtus ning keskendutakse järjest rohkem disainile, 

turundusele ja innovatsioonile, peavad vastuse andma täiendavad analüüsid. Eesti on juba 

praegu saavutamas rahvusvahelist läbimurret disaini ja loomemajanduse valdkonnas, 

liikumine suuremat lisandväärtust tootvate tegevuste suunas ainult toetaks neid suundumusi. 

Siinse loomemajanduse ja disaini arengut saab ära kasutada, tihendades nende valdkondade 

seoseid Eesti traditsiooniliste majandusharudega. Näiteks muutub järjest populaarsemaks 

sisustus- ja kujundusmaterjaliks puit ning mõlemas tegevusvaldkonnas on Eestil suur 

arengupotentsiaal. 

 

Üleminekut tehnoloogiaintensiivsemale majandusele ja suuremat lisandväärtust loovatele 

tegevustele peavad toetama ka muutused haridussüsteemis (vt eespool). Automatiseeritud 

tootmine eeldab inimeste rakendamist/palkamist peamiselt monitoorimiseks ja vajadusel 

protsessi sekkumiseks ning protsesside juhtimiseks. Suuremat lisandväärtust tootvad 

tegevused vajavad aga erioskustega inimesi ja T&A investeeringuid. Eelnevalt kirjeldatud 

trendi realiseerumise eelduseks on senise suhteliselt range sisserändepoliitika säilimine. Kui 

sisserändepoliitika muutub leebemaks, täidetakse madalat lisandväärtust loovad töökohad 

sisserännanutega ning kirjeldatud stsenaarium ei avaldu nii selgelt. 

 

Spetsialiseerumine väljendub 2035. aastal selles, et Eesti konkurentsivõime on suurenenud 

riigi eripära ärakasutamise abil. Ühelt poolt väljendub see puhta vee ja puidutööstuse järjest 

suurenevas tähtsuses, teiselt poolt loodusläheduses ja keskkonnasõbralikkuses. Eestil peab 

tulevikus olema hea positsioon rohemajanduses, kuna oleme juba praegu edukad 

keskkonnasõbralike toodete ja teenuste väljatöötamisel ja pakkumisel. Lisaks 

rohemajandusele on Eestis potentsiaali ka hõbemajanduse, ringlusmajanduse ja 

jagamismajanduse arenguks, kuid selleks tuleb luua õiguslik raamistik. Ringlusmajanduse 

kuvandi arendamisele aitab kindlasti kaasa edukas „Teeme ära!“ kampaania, mis on 

muutunud üleilmseks liikumiseks. Jagamismajanduse puhul on oluline leida tasakaal 

nõudluse ja pakkumise vahel ning selleks saab kasutada erinevaid digitehnoloogiaid 

ja -platvorme. Platvormid on keskkonnad, mis viivad nõudluse ja pakkumise kokku. 

Jagamismajanduse reguleerimiseks ja osalejate turvatunde suurendamiseks on vaja välja 

töötada uus õiguslik raamistik. 

 

Kokkuvõttes võib öelda, et Eesti vastu tuntakse maailmas huvi vaid siis, kui meie panus 

maailmakultuuri ja -majandusse on kvaliteetne, eriline, omanäoline 

toode/teenus/mõtteviis/haridus. Selleks on loodud head eeldused – juba praegu teatakse 

Eestit kui huvitava mõtlemise ja sügava elutunnetusega rahvaga põhjamaist riiki. 

 

POLIITIKASOOVITUSED: 

● Otsetoetuste kaudu erasektori subsideerimise lõpetamine.  
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● Ettevõtluse tarbeks stabiilse õigusruumi ja maksusüsteemi tagamine. 

 

● Tööõigusaktide nüüdisajastamine (uued töötamise vormid, noorte töötamine jne). 

 

● Platvormimajandust reguleeriva juriidilise raamistiku väljatöötamine. 

 

2.5. Tark rändepoliitika 
 

Eesti rändepoliitika liberaliseerimist ei saa lähitulevikus eeldada, kuid arenevad mobiilsus- 

ja võrgustumismustrid hakkavad üha rohkem looma võimalusi lühiajaliseks rändeks ja 

virtuaalseteks kontaktideks. Tööjõu mobiilsuse kasvu võib eeldada eeskätt suuremat 

lisandväärtust loovatel ametikohtadel: töökohti vahetatakse tihti ja riigipiirid ei ole 

takistuseks. Juba 2017. aastal olid IT-ettevõtted teiste tegevusvaldkondadega võrreldes 

suurima töötajate voolavusega, IT-ettevõtetele järgnes jaekaubandus ehk lihttööjõudu palkav 

tegevusvaldkond20. Viimase puhul oli kõrge liikuvuse taga tõenäoliselt suhteliselt madal 

palgatase. 

 

Aastal 2035 on Eesti arvatavasti atraktiivne sisserändemaa, mis on ühelt poolt tingitud 

geopoliitilise ebastabiilsuse kasvust (sh majanduslik ebavõrdsus riikide vahel, kodusõjad jne) 

ja keskkonnamuutuste tagajärgedest (sagedased äärmuslikud ilmastikunähtused, õhusaastest 

tulenevad tervisehädad, veepuudus), teisalt aga muutustest maailma rahvastikus (Sahara-

taguse elanikkonna arv kasvab, Euroopa elanikkond vananeb ja tööealiste inimeste arv 

väheneb) ning Eesti majanduskasvust. Koos üldise sissetulekute taseme kasvu ja 

innovaatilise majandusega tuleb seada eesmärgiks, et aastal 2035 oleks Eesti atraktiivne koht 

elamiseks nii tavainimestele kui ka rahvusvahelistele talentidele. 

 

Eesti jaoks on oluline leida tasakaalupunkt tööturu vajaduste ning riigi ja rahvuse säilitamise 

vahel. Oluline eesmärk on välja töötada ja ellu viia tark rändepoliitika. Ajutiste töölubade 

süsteem, paindlike töövõimaluste, sh kaugtöö kasutamine Eesti ettevõtetes ja punktisüsteemi 

rakendamine rändepoliitikas võivad olla mõned sobivad võimalused. Kõrgemat 

lisandväärtust loovates ettevõtetes saab paindlik töötamine arvatavasti valdavaks töövormiks 

– inimene võib töötada, kus soovib ja millal soovib (riigipiiride ülene suhtlus, töötamine, töö- 

ja elukoha lahutamise võimalused). Tööstuse digitaliseerimine (Industry 4.0) võimaldab 

samuti järjest rohkem juhtida tootmisprotsesse kaugtöö korras. Eelnevat kokku võttes võib 

arvata, et 2035. aastal on suurenenud ettevõtete soov korraldada tööd või palgata töötajaid 

projektipõhiselt ning töötajate soov elada endale kõige sobivamas keskkonnas ja teha tööd 

kaugtöö korras. Seetõttu muutuvad tulevikus väga oluliseks virtuaalsetes meeskondades 

töötamise oskus ning virtuaalsete meeskondade loomine ja juhtimine. Sellist muutust 

peavad aga toetama nii ettevõtjad kui ka organisatsioonimudelid. 

 

Kui kaugtöö ja projektipõhisus saavad normiks, tuleb mõista, et tulevikus ei ole tööjõuturg 

piiratud vaid Eesti riigis elavate inimestega. Töötajaid saab palgata piiriüleselt, mis 

suurendab kõrget lisandväärtust loovate ettevõtete rahvusvahelist võrgustumist ja võimaldab 

tundma õppida rahvusvahelisi turge. Tootlikkuse kasvuks vajab ka Eesti kõrge 

kvalifikatsiooniga tööjõudu, kes oskaks rakendada tehnoloogiat kiirelt arenevas maailmas ja 

luua innovaatilisi lahendusi, aga mõista ka selliste arengutega kaasnevaid riske. Kõik 

                                                      
20 Vaata näiteks: https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2018/the-3-

industries-with-the-highest-turnover-rates 

https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2018/the-3-industries-with-the-highest-turnover-rates
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2018/the-3-industries-with-the-highest-turnover-rates
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arenenud riigid mõistavad juba praegu, et neil ei pruugi piisata vaid oma elanikkonna 

teadmistest ja oskustest ning maailmas tekib üha suurem konkurents talentide pärast. Sellises 

konkurentsis on üks edu saavutamise võimalus õpiränne ehk ingliskeelsete õppekavade 

olemasolu Eesti kõrgkoolides. Kui üliõpilane õpib Eestis, siis võib ta õpingute ajal tekkivate 

kontaktide ja ühiskonna tundmaõppimise tulemusel jääda pärast kõrghariduse omandamist 

Eesti tööturule. Sellisel töötajal on ühtlasi alles sidemed oma kodumaaga, mis omakorda 

võivad aidata intensiivsema koostöö või kaubavahetuse vormis kaasa tugevamate 

majanduslike seoste tekkimisele kahe riigi vahel. Kõrghariduse rahvusvahelistumist 

ingliskeelsete õppekavade loomise ja pakkumise abil on HTM juba oluliseks pidanud ning 

selles suunas tuleb edasi tegutseda. Samas tuleb jälgida, et koos ingliskeelse õppe arenguga 

tagaksid kõrgkoolid ka eestikeelse kõrghariduse kättesaadavuse ja eesti teaduskeele 

arendamise. 

 

Ka elanikkonna vananemine on reaalsus (Töö ja oskused 2025, lk 18‒19), mis suurendab 

tööjõuvajadust kõikjal Euroopas. Et vältida tööjõu vähenemist, tuleb tegeleda rahvastiku 

taastootmist tagavate meetmetega (perepoliitika) ja hõivemäära suurendamisega. Järjest 

olulisem on kaasata praegu tööturust kõrvale jäänud inimesi, tõsta pensioniiga, suurendada 

terviseteadlikku käitumist ja parandada lõimumist (et väheneks eestlaste ja mitte-eestlaste 

hõive erinevused) (Puur jt, 2018) ning rakendada juhitud rändepoliitikat, sh talentide 

kaasamist Eesti tööturule. Üldine sissetulekute kasv suurendab kindlasti osaajaga töötajate 

arvu ja muudab töötamise atraktiivseks ka neile, kes ei ole praegu tööga hõivatud.  

 

POLIITIKASOOVITUSED: 

 

● Läbimõeldud tark rändepoliitika, mis on kombinatsioon kvoodisüsteemist ja 

punktisüsteemist ning arvestab OSKA seiresüsteemi info (tööturu vajadus) ja 

sisserändajate lõimimisega. 

 

● Kõrghariduse rahvusvahelistumise toetamine: ingliskeelse õppe arendamine, 

üliõpilaste ja akadeemiliste töötajate mobiilsuse suurendamine, osalemine 

rahvusvahelistest koostöövõrgustikes. 

 

● Taristu arendamine (sh kiirtee Tallinnast kolme olulisemasse suunda, s.o Narva, 

Tartusse, Pärnusse, kiired raudteeühendused), et toetada kõrgetasemelise hariduse 

omandamist ja vähendada piirkondlikku ebavõrdsust hariduse omandamisel. 

 

● Mitteaktiivsete inimeste toomine tööjõuturule, sh pensioniea kiirem tõus praegusega 

võrreldes. 

 

● Perepoliitika ja sündimuse tõstmise meetmete uuendamine ja rakendamine. 

3. Kuidas toetavad HTM praegused tegevused visiooni suunas 

liikumist? 
 

Esitatud visiooni teostamiseks on vaja muuta nii haridussüsteemi kui ka TA&I valdkonda. 

Samas on valdkondi ja eesmärke, mille arendamine praeguste strateegiate raames aitab 

saavutada ka aasta 2035 visiooni. Näiteks on elukestva õppe strateegia (EÕS) eesmärgi 

saavutamise üks võtmenäitajatest digipädevustega 16‒74 aastaste inimeste osakaal. Lisaks 

digipädevustele on EÕS keskmes ka elukestev õpe. Nii digipädevused kui ka elukestvas 

õppes osalemine on tulevikku silmas pidades olulised ja neile teemadele on oluline 
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keskenduda nii praegu kui ka 2035. aastat arvesse võttes. Kuna nimetatud kahe võtmenäitaja 

osas on 2017. aastaks on saavutatud juba 63% ja 68% 2020. aastaks püstitatud sihttasemest, 

võib väita, et need tulevikuperspektiivist olulised tegevused on tõhusalt käivitatud (Haridus- 

ja Teadusministeeriumi 2017. aasta aruande kokkuvõte, lk 4). Samas keskendutakse praegu 

liigselt pakutavate ümberõppevõimaluste ja tööturu vajaduste omavahelise kattuvuse 

saavutamisele (Haridus- ja Teadusministeeriumi 2017. aasta aruande kokkuvõte, lk 9). Nagu 

eespool kirjas, peaks vähem keskenduma praegusest majanduse struktuurist tuleneva 

tööjõunõudluse rahuldamisele ja pakkuma pigem võimalusi omandada tuleviku tööturul 

vajaminevaid oskusi. Tööturu aspekti saab paremini arvesse võtta, luues platvormi, mis 

toetab nii individuaalse õpiraja kavandamist kui ka tööturu vajadustega arvestamist. 

 

Juba on hakatud tegelema eestikeelsele koolile üleminekuga. Gümnaasiumides eesti keelele 

üleminekuga on kasvanud hea või väga hea keeleoskusega gümnaasiumilõpetajate osakaal 

(Haridus- ja Teadusministeeriumi 2017. aasta aruande kokkuvõte, lk 5). Eesti keelele 

üleminekut tuleb laiendada alg- ja põhiharidusse.  

 

Üks visiooni olulisi alustalasid on õppija individualiseeritud õpirada. Selle saavutamist 

takistavad mitmed tegurid, näiteks erinevate valikute pakkumine ei pruugi olla võimalik 

piiratud ressursside tõttu, õpetajatel ja õppejõududel ei pruugi olla piisavalt oskusi õppija 

individuaalse arengu toetamiseks, praegused hariduse tupikteed ning piiratud võimalused 

kombineerida formaal- ja mitteformaalharidust takistavad individuaalse õpitee kavandamist. 

Seetõttu tuleb nimetatud teemadega tegeleda senisest põhjalikumalt ja komplekssemalt. 

Tõstes õpetajate ja õppejõudude võimekust toetada individuaalset arengut, kuid mitte 

pakkudes mitmekülgseid valikuid õppijale, ei saavutata soovitud tulemust. 2017. aasta 

seisuga ei ole individuaalse arengu hindamine ja märkamine veel loomulik õpiprotsessi osa 

(Haridus- ja Teadusministeeriumi 2017. aasta aruande kokkuvõte, lk 6). Hariduse tupikteid 

aitab vältida ka visioonidokumendis välja pakutud praeguse kolme institutsiooni (kutse-, 

rakenduskõrg- ja kõrgharidus) koondumine kaheks haridust andvaks institutsiooniks. Praegu 

jätkab vaid 9% kutsekeskhariduse omandanutest haridusteed kõrghariduses (Haridus- ja 

Teadusministeeriumi 2017. a. aastaanalüüsi kokkuvõte, lk 4). Haridustee mittejätkamise 

põhjuste väljaselgitamine vajab lisauuringuid ja põhjuslike seoste analüüsi, sest kindlasti ei 

ole mittejätkamise põhjuseks kõigil juhtudel tupikteed Eesti haridussüsteemis. 

 

Samuti võib pakutud uus haridussüsteem tõsta kaudselt kutse omandamise populaarsust. 

2017. aasta seisuga ei ole kümne aasta jooksul suudetud suurendada kutseharidusse minejate 

osakaalu põhikooli lõpetajate seas. Samas on kolm aastat pärast põhikooli lõppu kutsekoolis 

õppijate osatähtsus 37%. (Haridus- ja Teadusministeeriumi 2017. aasta aruande kokkuvõte, 

lk 9). Lisaks on kasvanud kutsehariduse lõpetanute hõive ja palk, mis näitab, et omandatud 

kutseharidus on töö leidmiseks piisav (Haridus- ja Teadusministeeriumi 2017. a. 

aastaanalüüsi kokkuvõte, lk 4). See toetab visioonidokumendi koostajate eeldust, et 

põhikooli lõpetajate valmisolek eriala valida ei ole piisav ja pärast kohustuslikku 

keskharidust oskavad noored paremini karjäärivalikuid teha. Kohustuslik keskharidus aitab 

peatada ka praeguse suundumuse, mille kohaselt nooremate vanuserühmade hulgas kasvab 

keskhariduseta inimeste osakaal. Statistika näitab ka seda, et isegi madalama õpiedukusega 

põhikooliõpilastel on just statsionaarses õppes suurem tõenäosus jõuda keskhariduseni. Kui 

üldkeskhariduses jätkajatest jõuab keskhariduseni 90%, siis kutsekeskhariduses vaid 60%. 

(Haridus- ja Teadusministeeriumi 2017. a. aastaanalüüsi kokkuvõte, lk 13‒14). 

 

Kuigi noortevaldkonna arengukava raames on liigutud strateegilistele eesmärkidele 

lähemale, on siiski tähelepanu vajavaid probleeme (Haridus- ja Teadusministeeriumi 2017. 
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aasta aruande kokkuvõte, lk 13). Eesti Noorteühenduste Liidu poolt korraldatud 

noortefoorumil, kus kaardistati noorte visiooni Eestist aastaks 2035, toodi esile järgmist 

(Noortefoorumi 2035 tulemuste kokkuvõte):  

1. Tõrjutuse nõiaring (pole tööd, sest pole töökogemust, ja pole töökogemust, sest pole 

tööd) ei ole katkenud. Kooli ajal töötamine on keeruline. Koolid omakorda 

prioriseerivad ainult õppimist, mistõttu kooli lõpu järel tööturule siseneda on ilma 

kontaktideta üpris raske. Lahendus on praktikate, töötundide ja vabatahtliku töö 

arvestamine õppe osana. Noored praktikandid väärivad ka tasustamist. 

2. Kõik noored peavad taustast olenemata saama töötada võrdsetel võimalustel ja 

paindlikel alustel. Tänases süsteemis jääb puudu paindlikkusest ja innovatsioonist.  

3. Riik peab kehtestama paindlikuma õigusliku raamistiku selleks, et toetada noore 

üleminekut õpingutelt tööturule. 

4. Risk jääda arenguvõimalustest kõrvale on noorte jaoks jätkuvalt suur. 

 

Lisaks tuleb leida võimalusi huvihariduse ja -tegevuse paremaks sidumiseks 

formaalharidusega. Huvi- ja formaalhariduse ühendamine aitab samuti kaasa 

individualiseeritud õpiteede kujundamisele. 

 

Eesti teaduses on väga suur osa konkurentsipõhisel rahastamisel, mis on teaduse tegemises 

kaasa toonud projektipõhisuse. Eesti teadlased on rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud ja 

kasvanud on H2020 saadud rahastuse maht, kuid toimivad töörühmad võivad projekti 

lõppedes jätkuprojektile rahastust saamata laguneda ning see võib kahjustada valdkondade 

arengut. Seega tuleb tõsta nii T&A investeeringute taset kui ka teadusasutuste 

baasfinantseerimise mahtusid uurimistoetustega võrreldes. Võrreldes 2012. aastaga ei ole 

T&A investeeringute maht suhtena SKP-sse mitte tõusnud, vaid on hoopis langenud 

(Haridus- ja Teadusministeeriumi 2017. aasta aruande kokkuvõte, lk 15). Positiivne samm 

tuleviku suunas oli erakondade poolt 19. detsembril 2018 allkirjastatud teaduse rahastamist 

käsitlev kokkulepe, millega lubati viia teaduse rahastamine kolme aastaga 

programmidokumentides ettenähtud 1%-ni. 

Kokkuvõte 
 

Konkurentsivõime visioonidokument on ühe suhteliselt kitsa ekspertide grupi ühise mõttetöö 

vili. Kõige enam panustasid ideedesse ekspertrühma juhtrühma liikmed. Väljapakutud ideid 

on esitletud ja nende üle arutletud ka laiemas konkurentsivõime ekspertide ringis ja HTM 

ametnike seas. Kirjutamise protsess kestis kokku üle poole aasta ja töö hilisemates etappides 

kaasati võimalikult palju teemast huvitatud osalisi. Eespool käsitletud seisukohti on esitatud 

väga erinevates auditooriumites alates hariduskongressist ning lõpetades noorsootöötajate ja 

üliõpilastega.  

 

Visioonidokumendi eesmärk on kujundada vaade tulevikku, hoolimata praegustest eelarve- 

või õiguslikest piirangutest. Samuti on oluline tekitada ühiskonnas arutelu hariduse sisu ja 

institutsionaalse korralduse üle. See on ka põhjus, miks mõned seisukohad on esitatud 

reljeefselt ja suhteliselt kategooriliselt. Tegelik elu ja poliitikavalikud siluvad tulevikus 

teravikud maha. Ühe oma eesmärkidest oleme juba täitnud, käivitades ühiskonnas arutelu 

erinevate haridusvaldkonna teemade üle. Selle parimad näited on diskussioonid kõrghariduse 

rahvusvahelistumise või ühtse eesti kooli üle. 

 

Nagu sissejuhatuses on märgitud, ei saavutatud kõikides seisukohtades ja poliitikasoovitustes 

erinevate valdkonnakogemuste, informeerituse taseme või ideoloogiliste põhjuste tõttu 
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konsensust konkurentsivõime ekspertrühma sees. Samas ei tahtnud me olulisi ettepanekuid 

lihtsalt välja jätta. Visioonis esitatud ettepanekud ja poliitikasoovitused on heaks kiitnud kõik 

konkurentsivõime juhtrühma liikmed. Millised on järgmised sammud ja kuidas visioonis 

esitatud eesmärkide poole liikuda, sõltub juba poliitikakujundajatest ja prioriteetidest. 

Võibolla ei olegi kõik visioonis püstitatud eesmärgid poliitikakujundajate arvates 

asjakohased või realiseeritavad.  

 

Kõige olulisemana võiks visioonidokumendist kõlama jääda järeldus, et maailm muutub 

väga kiiresti, me oleme avatud ja väike riik ning seetõttu avatud ka kõikidele välismõjudele, 

mis meieni maailmast jõuavad. Peame tulevikus olema paindlikud, nutikad ja 

kohanemisvõimelised, et kiiresti toimuvate muutustega toime tulla. Samasugune peab nii sisu 

kui ka institutsionaalse korralduse poolest olema tuleviku haridussüsteem. 

Visioonidokumendis keskendusime makrotasemele ehk haridussüsteemi institutsionaalsele 

korraldusele. Ilmselt kõlavad täna suhteliselt revolutsiooniliselt ideed kehtestada kõigile 

kohustuslik keskharidus, riigistada keskharidussüsteem või jätta Eestis alles kolm avalik-

õiguslikku ülikooli. Sama oluline on meie arvates ka teaduse ja innovatsiooni tähtsustamine 

ühiskonnas. Visioonipaberis seadsime eesmärgiks tõsta avaliku sektori T&A kulutused 2%-

ni SKP-st võrdväärselt riigi kaitsekulutustega. Võib küsida, miks 2%, aga mitte 1,5%, aga 

samuti võib küsida, kas me arutame, miks me kulutame kaitsekulutustele 2%, mitte 1,5%. 

 

Visioonidokumendi poliitikasoovitustest kumab läbi soov tõsta inimeste haridustaset, 

millega peaks kaasas käima üldine harituse kasv. Miks meil on võrreldes praegusega vaja 

veel rohkem haritud inimesi? Üldist haridustaset tõstes saab targemate inimeste abil tekitada 

majanduses targemaid töökohti. Targemad töökohad suurendavad tootlikkust ja 

lisandväärtust ning lõppkokkuvõttes annavad inimestele parema elukvaliteedi ja 

konkurentsivõimelisema majanduse. See on visioonipaberi põhifookus ja eesmärk.  

 

Lõpetuseks täname Haridus- ja Teadusministeeriumi, kes andis võimaluse selle suurepärase 

mõtteharjutuse läbitegemiseks ning võimaldas arutelulaua ümber tuua väga erinevate 

valdkondade inimesed. Meie kõigi eesmärk on parem ja elamisväärsem Eesti riik. Loodame, 

et andsime selle eesmärgi saavutamisse oma väikese panuse.  
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Lisa 1. Ülekantavad tulevikuoskused (Future Work Skills 2020) 

 

Mõtestamine – võime kontekstipõhiselt mõista, väärtustada ja kriitiliselt hinnata 

väljendatu sisulist tähendust.  

 

 Sotsiaalne intelligentsus – oskus tunnetada suhtlemisel inimeste vajadusi ja soove, 

kohandada oma käitumist nendele vastavalt ning luua usalduslikke suhteid, empaatia. 

 

Loovus ja kohanemisvõime – oskus reageerida tavapäratutele olukordadele ja leida 

mittestandardseid lahendusi.  

 

 Erinevustega hakkamasaamine – oskus edukalt toime tulla erinevates kultuuri- ja 

keelekeskkondades ning tulemuslikult koos töötada erineva taustaga inimestega (nt 

vanus, sugu, eriala, tööstiil). 

 

Mudeldav (programmeeriv) mõtlemine – oskus suuri andmemahtusid sihipäraselt ja 

tulemuslikult töödelda, andmeid tõlgendada ning mõista andmepõhiseid otsuseid. 

 

Uue meedia kirjaoskus – oskus kriitiliselt hinnata sotsiaal- ja multimeedia sisu; oskus 

kasutada sotsiaal- ja multimeedia vahendeid sihipäraselt teabe visualiseerimiseks ja 

levitamiseks.  

 

Valdkondadeülesus (transdistsiplinaarsus) – erinevate ainevaldkondade 

kontseptsioonide ja nendevaheliste seoste mõistmine.  

 

Disainmõtlemine – oskus kavandada ja kujundada protsesse ja keskkonda eesmärgist 

lähtuvalt.  

 

Vaimse koormuse ohjamine – oskus filtreerida teavet tähtsuse järgi ja säilitada 

erinevaid meetodeid kasutades vaimne töövõime väliste mõjurite ülekülluses. 

 

Virtuaalse koostöö oskus – oskus töötada tulemuslikult virtuaalsetes töörühmades, 

hoida inimesi pühendununa ja motiveerituna ning tekitada neis meeskonnatunnet. 
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Lisa 2. Kõrghariduse rahastamine 

 

Eestikeelset statsionaarõppes omandatavat kõrgharidust rahastatakse täna maksutuludest 

ning õppuri käest tasu võtta ei ole lubatud. Võõrkeelsete õppekavade puhul on tasuline õpe 

lubatud, kuid ka seal kaetakse osa õppemaksudest sihtotstarbeliste stipendiumidega. 

Kokkuvõttes on vahetult õppuritelt kõrgharidussüsteemi kaasatava raha osakaal kõrghariduse 

kogurahastuses Eestis üks OECD madalamaid (OECD, 2018a). See on varasemate teadlike 

valikute tulemus, kuid nagu kõigil valikutel, on ka sellel oma probleemid:  

● Vaatamata sellele, et Eesti kõrgharidus on teiste OECD riikidega võrreldes suhteliselt 

hästi rahastatud, on tõenäoline, et pikemas perspektiivis suureneb tööealise elanikkonna 

vähenemise ja vanemaealiste osakaalu kasvu tõttu surve riigieelarve prioriteete muuta. 

Seetõttu ei ole kõrgharidussüsteemi täielikult riigieelarvest rahastamine pikas 

perspektiivis jätkusuutlik ja lõppkokkuvõttes võib väheneda Eesti kõrghariduse 

konkurentsivõime.  

● Kõrghariduse omandamisest saadav tulu väljendub kõrgharidusega inimeste jaoks kõige 

muu kõrval ka selles, et nende keskmine sissetulek on madalamalt haritutega võrreldes 

kõrgem. Samuti on kõrgharitud vanemate lastel madalama haridusega vanemate lastega 

võrreldes jätkuvalt suurem tõenäosus omandada kõrgharidus (OECD, 2018a). Seetõttu 

on kõrghariduse rahastamine riigieelarvest oma olemuselt regressiivne, mis lihtsustatult 

öeldes tähendab seda, et halvemal majanduslikul järel olevad ilma kõrghariduseta või 

selle omandamise perspektiivita inimesed panustavad kõrgharidussüsteemi 

ebaproportsionaalselt palju.  

Kõrgharidussüsteemi rahastamiseks on palju võimalusi, mille hulgas puhtalt riigi või puhtalt 

erasektori poolt rahastatud süsteem on üksnes kaks (harva kasutatavat) äärmuslikku 

lahendust. Käesoleva strateegiaprotsessi käigus tuleks kaaluda ka praeguse rahastamismudeli 

alternatiive.  


