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Eesmärk
Uurimistöö on osa Cedefop’i ehk Euroopa Kutseõppe 
Arenduskeskuse projektist “Kutsehariduse muutuv olemus 
ja roll Euroopas” (täpsem info siit)

Mh on eesmärk uurida kutsekeskhariduse lühi- ja pikaajalist 
mõju (vanus 20-24 vs 30-34) hariduslikele tulemitele erinevates 
Euroopa riikides

Elukestvas õppes osalemine: kutse- ja üldkeskhariduse 
omandanute osalemine mitteformaalses õppes, st valdavalt 
osalemine kursustel, seminaridel, konverentsidel või 
eratundide võtmine jms väljaspool haridussüsteemi

Andmestik: 2014. aasta Euroopa tööjõu-uuring (ETU)



Kutse- ja üldkeskhariduse omandanute 
õpingute jätkamine
Võib eeldada, et tööga seotud (nn spetsiifilised) oskused, 
mida pakub kutseharidus, teatud aja möödudes vananevad. 
Seega täiendõpe ja koolitused võimaldaks järjepidevalt 
muutuvate tööturu nõuetega sammu pidada, mis omakorda 
parandab tööhõive võimalusi ka hilisemas eluetapis
Üldkeskharidus aga eeldabki juba karjääri alguses oskuste-
teadmiste täiendamist



Riikide tüpoloogia

̶ Riigid rühmitatud oskuste spetsiifilisuse järgi kahe näitaja 
põhjal: (a) kutsehariduse osakaal keskhariduse tasemel ja 
(b) kutsehariduses töökohapõhise õppe osakaal

̶ Tüüp 1, töökohapõhine kutseharidus (nn õpipoisiõpe): 
Saksamaa, Taani, Šveits

̶ Tüüp 2, töö- ja koolipõhine õpe kombineeritult: Austria, 
Holland

̶ Tüüp 3: Ungari, kutseõppes osalejate osakaal on madal, ent 
suuresti on see õpe töökohapõhine

̶ Tüüp 4: Suurbritannia, nii kutsehariduses õppijate osakaal, 
kui ka töökohapõhise õppe osakaal on keskmine



Riikide tüpoloogia

̶ Tüüp 5, koolipõhine kutseharidus: Belgia, Bulgaaria, 
Horvaatia, Itaalia, Luksemburg, Malta, Poola, Rumeenia, 
Sloveenia, Slovakkia, Soome, Tšehhi

̶ Tüüp 6, peamiselt üldkeskharidus: Eesti, Hispaania, Kreeka, 
Küpros, Läti, Leedu, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi



Üld- ja kutsekeskhariduse omandanute õpingute jätkamine mitteformaalses 
õppes (%), riikide võrdlus, 20-24-aastased, ETU 2014 [4 nädalat]



Üld- ja kutsekeskhariduse omandanute õpingute jätkamine mitteformaalses 
õppes (%), riikide võrdlus, 30-34-aastased, ETU 2014 [4 nädalat]

Eesti: osalemine mitteformaalses õppes kogu keskharidusega elanikkonna 
hulgas (25-64) on 33%, ELi keskmine 39% (TKU 2016 [12 kuud])

Osalemine informaalses õppes – õppimine perelt, sõpradelt, kolleegidelt;
trükimaterjale kasutades; teleka/raadio/video vahendusel – on 80%, ELi 
keskmine 61% (TKU 2016 [12 kuud])



Mitteformaalses õppes osalemise tõenäosused (usaldusvahemikega) 
vanuserühmade ja riikide kutseharidussüsteemi tüüpide järgi, logistiline 
regressioon, ETU 2014

Tööpõhine õpe Üldkeskharidus



Kokkuvõtteks
̶ Kutse- ja üldkeskhariduse omandanud noorte osalemine 

elukestvas õppes on üldiselt suhteliselt võrdne (seevastu 
tasemeõppes osalevad üldkeskhariduse omandanud selgelt rohkem)

̶ Teatud riikides on erinevused siiski suured ning elukaare jooksul 
need ekasvavad (20-24-aastased vs 30-34-aastased)

̶ Suuremad erinevused koolitustes osalemisel kutse- ja 
üldkeskhariduse omandanute vahel on nn spetsiifilisemaid
kutsealaseid oskusi pakkuvates riikides (tüüp 1 ja 2)

̶ … ja riikides, kus valdav on üldkeskahridus (tüüp 6), kuid 
kutseharidus on enamasti korraldatud koolipõhiselt

̶ Seega võrreldes riikidega, kus enamasti on kutseõpe 
koolipõhine (tüüp 5), on üldkeskharidusega riikides koolipõhine 
õpe kutseõppe omandanute koolitustes osalemise mõttes 
„edukam“ 



Kokkuvõtteks

̶ Miks on valdavalt üldkeskharidusega riikides koolipõhise õppega 
kutsehariduse lõpetanutel suurem tõenäosus osaleda 
koolitustel?

̶ Esmane kutsealane väljaõpe pole töötamiseks piisav ja seega 
tuleb oskusi-teadmisi täiendada…

̶ Tööandjad on huvitatud töötajate kutsealaste teadmiste 
järjepidevast täiendamisest ning panustavad sellesse…



Kokkuvõtteks

̶ Edasi uurimiseks
̶ Andmed ei võimaldanud uurida põhjuseid, miks 20-34-

aastased elukestvas õppes osalevad. Kas teadmiste-oskuste 
“lünkade täitmiseks” või ümberõppeks?

̶ Kuivõrd peavad õppes osalejad omandatud teadmisi ja oskusi 
kasulikuks? Kuivõrd saab ise otsustada ja valida, mida 
täiendõppena õpitakse?

̶ Mil määral on õpingute jätkamisel oluline eelnevalt 
omandatud kutsehariduse valdkond (või ka töökoha sektor, 
valdkond)? Millistes valdkondades on täiendõppeks paremad 
võimalused?


