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Hea  
koolilõpetaja!
Pandeemia tõttu ei ole Sinu viimaste aas-
tate õpitee olnud harjumuspärane. Lisaks 
ainealaste teadmiste omandamisele oled pi-
danud harjutama ka distantsilt õppimist, se-
nisest oluliselt suuremas mahus iseseisvalt 
töötamist ja ka oma vaimse tervise hoidmist 
neis ebamäärastes oludes. Kogu aeg on tul-
nud olla valmis muutusteks. Asja positiivse-
mat poolt vaadates – Sa oled viimase kolme 
õppeaasta jooksul omandanud palju oskusi, 
mida läheb ka tulevikus kindlasti tarvis.

Need ajad on praeguseks möödas, mil elukut-
sevalik tehti terveks eluks. Nüüdne aeg nõuab 
pidevat valmisolekut õppida uusi asju, sest 
maailm meie ümber muutub kiiresti. Mõned 
praegu vajalikud erialad pole tulevikus enam 
olulised ning samas tekivad täiesti uued vald-
konnad, mis väärt spetsialiste vajavad. See-
tõttu on väga tähtis leida ikka ja jälle motivat-
siooni uusi asju õppida.

Loodan, et oled sel õppeaastal leidnud piisa-
valt aega ja tahtmist, et mõelda oma edasise 
haridustee peale. Kaalunud oma tugevusi ja 
huvisid ning kõrvutanud neid pakutavate või-
malustega järgmisel haridustasemel. Aruta-
nud oma tulevikuplaane sõprade, vanemate ja 
õpetajatega. Teinud plaane.

Kõik suured asjad saavad alguse esimesest 
väikesest sammust. Soovin Sulle julgust teha 
valik just oma soovide järgi ning proovida ja 
katsetada, mis just Sulle tundub õige. Kui ei 

proovi, ei saagi ju teada. Innustan Sind leidma 
oma tee, sest kui tegeled asjadega, mis Sulle 
huvi pakuvad ja meeldivad, on kõik palju liht-
sam, ka uute asjade õppimine. 

Soovin Sulle julget pealehakkamist!

Liina Kersna
haridus- ja teadusminister 
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Kätriin Huttunen: kui 
tahad edukas olla, tulebki 
näha rohkem vaeva

Kirjelda palun oma lapsepõlve, millised 
huvid sul olid, millega tegelesid?
Ma elasin raamatukogu kõrval ja see oli mu 
lemmikkoht, kus aega veeta. Ma lugesin raa-
matu nädalas, olin täiesti sõltuvuses. Mu lem-
mikõppeaine oli matemaatika, käisin reaal- 
klassis, mulle väga meeldis õppida ja uusi asju 
avastada. Mängisin klaverit, laulsin, pildista-
sin, mul oli palju hobisid. Korraldasin juba põ-
hikoolis ja hiljem mujalgi üritusi, tahtsin kogu 
aeg tegutseda.

Kas teadsid juba lapsena, kelleks soovid 
saada ja millega tulevikus tegelema 
hakata?
Ma tegin teismelisena üsna palju tööd modelli 
ja moeürituste korraldajana, hiljem moeturun-
daja ja fotograafina. Karjääri ma moemaailmas 
aga teha ei tahtnud. Pigem huvitusin kohtusar-
jadest, teadusest, matemaatikast, vahepeal 
unistasin Harvardisse või Oxfordi minekust.

Sa astusid üle-eelmisel aastal 
Taanis Kopenhaagenis ülikooli, et 
õppida kasutajaliidese disaini ja 
programmeerimist. Eelmisel aastal 
vahetasid eriala ning asusid õppima 
rahvusvahelist äri ja poliitikat mainekas 
Kopenhaageni ärikoolis. Kuidas jõudsid 
just selle eriala ja ülikoolini?
Ma suhtusin erialavalikusse väga praktiliselt, 
mul oli palju huvisid ja teadsin, mis elustiili 
tulevikus tahan ning mis erialadel on seda või-

Kätriin Huttunen (21) on tõeliselt inspireeriv multitalent, kes esitab elule pidevalt 
väljakutseid ning tõestab veenva kergusega, kuidas teadlikkus, maailmast huvitumine, 
praktilised valikud ning pikaajaline vaade aitavad eesmärke saavutada ja võimalusi luua.  
Ja mida kaugemale ta jõuab, seda suuremaks kasvavad ka tema ambitsioonid!

Autor: Edasiõppija

malik finantsiliselt saavutada, ja sealt kitsen-
dasin oma valikuid. Alguses sain Taanis sisse 
disainierialale – läksin, õppisin kõike, mida 
ülikoolil anda oli, sain kooli kõrvalt tööle ning 
mõistsin, et õpin tööl disaini kohta rohkem kui 
ülikoolis, ja mul polnud enam otseselt seda 
paberit edasiliikumiseks vaja. Kandideerisin 
igaks juhuks uuesti ärikooli majanduse ja po-
liitika erialale, kuhu esimesel aastal sisse ei 
saanud. Kopenhaageni ärikool on Euroopas 
üks parimaid, seega ei kahelnud erialavahe-
tuses. Läksin disaineritöö kõrvalt ärikooli, et 
enda maailmapilti veel rohkem avardada ja 
kontakte luua. Tunnen, et ülikoolis õppimine 
toetab pigem minu tööelu, mitte vastupidi.

Mis sulle ülikoolis õppimise juures 
meeldib?
Meil on väga ägedad õppejõud maailma tip-
pülikoolidest, nad on nii rahvusvahelist tööd 
teinud, et nende vaateid maailmas toimuvale 
on huvitav kuulata. Mulle meeldib, et ülikool 
laiendab arusaama, kuidas maailm toimib, see 
on täpselt see, mida sealt ootasin. 

Miks just Taani ülikoole vaatasid? Kas 
kaalusid ka mõnda Eesti ülikooli?
Taani on heaoluühiskond, rahvusvaheliselt 
tugev tehnoloogia-, disaini- ja ärikeskkond, 
paljude maailma suurimate ettevõtete Skan-
dinaavia esindused on Taanis. Kandideerisin 
ka Eestis paari ülikooli, aga pigem oli plaan 
maailma avastada.
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Kas soovitaksid valitud eriala ka teistele? 
Kuidas näed, et see sinu praeguse töö ja 
tulevikuplaanidega haakub?
Jaa, soovitan väga, majanduse ja poliitika tausta-
ga saab ükskõik mis valdkonnas edasi tegutseda. 
Tulevikus näen end kindlasti ka ettevõtluses, esi-
algu nt konsultandina mõnes tehnoloogiavald-
konna iduettevõttes. Poliitika mind huvitab, aga 
selleks, et seal midagi ära teha, peab olema juba 
suurte kogemustega, ja tunnen, et ettevõtluse ja 
juhtimisega on mõneti sama – enne tuleks hanki-
da kogemusi, luua kontakte, leida mentorid. Taa-
ni on tugev digiriik ja siin on ettevõtluseks väga 
hea ja tugev rahvusvaheline keskkond.

Kuidas jõudsid veebidisaineritööni Taani 
investeerimispangas Saxo?
Sain töö pärast poolt aastat kandideerimisi, otsi-
sin nii turundus- kui ka disainivaldkonnas. Tööle 
kandideerimine osutus oodatust raskemaks, en-
nekõike kuna olen välismaalane ja kontakte pol-
nud. Siin on väga tugevalt vaja end maha müüa, 
et usaldust tekitada. Disainivaldkonnas on see 
ehk lihtsam, kuna tuleb lahendada ülesanne – 
pidin kandideerimisel disainima ümber panga 
veebilehe ja sain ülemuse sõnul sellega kandi-
deerinutest kõige paremini hakkama.

Lisaks tegutsed ettevõtjana vabakutselise 
fotograafi ja turundajana – räägi palun, 
kuidas just nende valdkondadeni jõudsid 
ja mida need sulle pakuvad?
Turundustöö tuli loomulikult läbi modellinduse, 
nägin, et noortel on võimalus seal kiirelt jalg ukse 
vahele saada. Fotograafia on alati meeldinud ja 
nägin selles jällegi head praktilist võimalust, kui-
das oma hobist töö teha ja ülikooli jaoks raha kõr-
vale panna. Praegu võtangi seda pigem hobina, 
mis loob hea turvalise tagala palgatöö kõrvale ja 
annab teatud finantsvabaduse teha, mida tahan.

Kuidas on iseendale tööandjaks 
olemine erinev palgatööst? Kas ja miks 
julgustaksid ka teisi noori ettevõtlusega 
tegelema?
Sa otsustad ise, millal tööd teed, kellega teed ja 
kuidas teed. Ma julgustaksin noori oma hobidest 
sissetulekuid tekitama, sest kui lõpuks oled näi-
teks palgatööl, mis sulle ei meeldi, on sul tagala, 
et lahkuda, ja piisav puhver, et uusi väljakutseid 
otsida.

Milline näeb välja üks sinu tavaline kooli- 
või tööpäev? Kui keeruline on töö kõrval 
õpingute jaoks aega leida?
Ma käin täiskohaga tööl ja ülikoolis, see on tead-
lik valik, aga kindlasti mitte kõigi jaoks. Ärkan 
hommikul kell kuus, lähen kell kaheksa tööle, 
tööpäeva lõpetan kell neli, tavaliselt õpin või loen 
kella seitsmeni õhtul. Ma suhtun ülikooli kui ho-
bisse, sest ülikooli lõppedes vaadatakse pigem 
töökogemust kui hindeid.

On sul jagada häid mõtteid ja 
ajaplaneerimise nippe selle kohta, kuidas 
õpinguid ja tööelu tulemuslikult ühitada?
Ma olen väga süsteemne, kuna mul on korraga 
palju käsil. Ülikooli- ja tööasjade korraldamiseks 
kasutan Google’i kalendrit, Notionis teen to-do 
list’e, planeerin oma eksameid ja projekte, mil-
le eest vastutan, ning iga pühapäev istun maha 
ja õpin. Näiteks majanduse eksamil sain maksi-
mumpunktid, sest läksin sõbrannaga kaks nä-
dalat järjest iga päev peale tööd raamatukokku 
ja õppisime koos terve majanduse semestri üle. 
See nõuab tohutut järjekindlust, aga kui tahad 
asjades edukas olla, tulebki näha rohkem vaeva.
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Sul on oma kanal YouTube’is ja postitad 
ka Instagramis. Millist infot ja kellele 
neis jagad? Mis teemad sind sütitavad ja 
mida pead oluliseks maailmaga jagada?
Ma jagan kogemust teemadel, mis parasjagu 
elus aktuaalsed on ja mille puhul ma näen, et 
nende mõtete jagamine loob inimestele lisand-
väärtust. Olen rääkinud finantsteadlikkusest, 
naiste tervise teemadel, välismaale kolimisest, 
moest, väärtustest jne. Räägin siis, kui mul on 
midagi jagada.

Mida soovitad praegustele 
abiturientidele? Kuidas leida see 
õige eriala ja tee ning millega peaks 
arvestama tulevikuvalikuid tehes?
„See õige” eriala on sama, nagu romantikafil-
mides „see õige” armastus, neid on lõputult, 
oleneb, milliseid aspekte enda jaoks olulise-
maks pead. Ma lähtuks palju praktilisemast: lei-
da see, milles oled hea, mis lööb silma särama, 
ja leida mitu erinevat viisi, kuidas neid oskusi 
väljendada. Karjäär pole enam üks redel, mida 
lõputult peab ronima. Näiteks avastasin, et mu 
armastust teatri vastu on võimalik rakendada ka 
ärimaailmas, ma ei pea selleks tingimata lava-
kasse minema, et eneseväljendusega tegeleda.

Mis oleks sinu hinnangul kolm kõige 
tähtsamat sammu, mida kõrgkooli- ja 
karjäärivalikul teha?

1. Aru saada, millist elu sa elada tahad ja kas 
see eriala suudaks sulle seda pakkuda.

2. Ära kiirusta ja spetsialiseeru kohe, kui ei 
tea kindlalt, mida teha tahad.

3. Eriala või karjääri vahetamine ei tähenda 
ebaõnnestumist, vaid et õpid tundma en-
nast ja seda, mida sa ei taha.

Kas sul on olnud pärast gümnaasiumi 
lõpetamist ka tagasilööke? Kuidas oled 
nendega toime tulnud ja mida nendest 
õppinud?
Kindlasti oli tagasilöök see, et lõpetasin kuld-
medaliga, mul olid head eksamitulemused, aga 
esialgu ei saanud ärikooli sisse. Tagasilööke on 
olnud tööd otsides, kui saan viimasesse vooru 
ja lõpuks tööd ei pakuta, sest olen liiga noor või 
liiga vähese kogemusega, kuigi oskused justkui 
on. Mul on ka tööl olnud mitu tagasilööki olu-

kordades, mis on minu kontrolli alt väljas, aga 
see on aidanud ennast paremini tundma õppi-
da. Tagasilöökidega toimetulek on suures pildis 
minu jaoks väga inimlik protsess: lähen koju, 
nutan paar tundi, lõpuks võtan ennast kokku ja 
liigun edasi. Aja jooksul saan aru, milleks see 
tagasilöök vajalik oli ja mida minus inimesena 
arendas.

Mis sind innustab? Millega vabal ajal 
tegeled?
Mind innustab väga veider asi: ma tahan näha, 
milleks ma võimeline olen. Kui midagi ette võtan 
ja selle justkui saavutan, tekib kohe mõte: „Okei, 
sellega sain hakkama, mida ma veel suudan, 
millal see piir ette tuleb?”

Kui sa ei oleks valinud praegusi 
tegevusvaldkondi ja eriala, siis millega 
sa tõenäoliselt tegeleksid?
Kui õpetajad saaksid oma pühendumuse vääri-
list palka, läheksin päevapealt gümnaasiumisse 
matemaatikaõpetajaks. Mulle meeldib panusta-
da noortesse ja julgustada neid suuri asju tege-
ma. Samas meeldib mulle väga tee, mida prae-
gu rajan – võibolla kunagi, kui olen saavutanud 
täieliku finantsvabaduse ja oma saavutusvaja-
duse maha rahustanud, lähen ikka õpetajaks.

Kus näed oma tulevikku pärast ülikooli 
lõpetamist? Kas tuled Eestisse tagasi?
Lähiaastatel ei plaani veel Eestisse tagasi tulla, 
kuna olen siia juba nii palju energiat panusta-
nud ja tahaks sellest maksimumi võtta. Mõtlen 
kinnisvara ostmisele Taanis, pere loomisele, ta-
haksime koera võtta, õpin taani keelt. Loodan, 
et saan tulevikus töötada koos ägedate ja inspi-
reerivate inimestega, kes julgevad üle oma varju 
hüpata. Mulle meeldib, kui tunnen end ruumis 
kõige „rumalamana”, sest nii on näha, kuhu mul 
veel pürgida on.

Milliseid info- ja meediakanaleid sa 
kasutad, et Eesti ja muu maailma 
sündmustega kursis olla?
Ma jälgin Twitteris poliitikuid, ajakirjanikke, ette-
võtjaid ja disainiinimesi, uudistest loen Financial 
Timesi, The Economisti, Politicot, Yahoo!’d, The 
Gaurdiani. Eestiga kursis olemiseks vaatan  
„Aktuaalselt kaamerat” ja „Esimest stuudiot”.
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Kuidas 
leida SEE 
õige?
1. Õpi ennast tundma 
Kas sa oled mõelnud, millised on sinu huvid, 
võimed, oskused ning soovid ja unistused? 
Enese tundmine aitab otsustada, milline elu-
kutse sulle sobib, mida suudad hästi teha ja 
milles tuleb sul veel end arendada. Kui jääd 
analüüsimisega hätta, siis kasuta mõne lähe-
dase abi või suhtle karjäärinõustajaga. Püüa 
mõelda, millist elu tulevikus elada tahaksid? 
Milline on sinu unistuste töö? Milline valdkond 
paneb silmad särama? Mis elukutse tundub 
sobivat sinu isiksusega?

2. Otsi kogemusi ja eduelamusi
Võta osa ja organiseeri erinevaid üritusi, pane 
end proovile konkurssidel, vaata, kuidas elu 
käib mitmesugustes organisatsioonides, kuu-
la loenguid ning käi lahtiste uste päevadel 
ja messidel. Samuti võta osa kõiksugustest 
kampaaniatest, tee ettekandeid, osale vaba-

tahtlikus tegevuses, mine vahetusõpilaseks 
ja tee sporti. Need tegevused annavad sulle 
uskumatu kogemuste pagasi ja oskused, mil-
lega tulevikus läbi lüüa.

3.  Mõtle samm kaugemale
Kas töömaailm tundub hetkel liiga kauge ja 
praegu on olulisem leida õige eriala? Tegeli-
kult ei tohiks neid kahte asja eraldi vaadata. 
Lõpliku valiku tegemiseks on oluline kogu-
da põhjalikku taustinfot tööturuvõimaluste 
kohta – milline on olukord tööturul, milliseid 
ameteid on üldse tulevikus vaja ja milline on 
huvipakkuva valdkonna sissetulek? Mõtle, kas 
soovid olla hinnatud praktik või hea teooria- 
spetsialist? Kui kaua oled pärast gümnaa-
siumi valmis veel õppima? Kas tahad kiiresti 
iseseisvat elu alustada ja tööle minna või pü-
henduda aastateks selle valdkonna üksikasja-
likule tundmisele?  

Eestis on palju ülikoole, rakenduskõrgkoole ja kutsekoole. Kõigis neis omakorda 
veel kümneid ja kümneid erialasid. Rääkimata välismaistest võimalustest. Valikuid 
edasiõppimiseks ei ole just vähe. Kuidas leida nende seast SEE õige?

Autor: Edasiõppija
ERIALAVALIK

EDASIÕPPIJA 20228
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ERIALAVALIK

Halb uudis on see, et aeg lendab. Hea uudis on see, et sina oled piloot. (Michael Altshuler)
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4. Kogu infot
Uuri koolide kodulehti ning tutvu erialade ja 
nende õppekavadega. Kas tead, mida neil eri-
aladel täpsemalt õpitakse? Vaata, millised on 
sisseastumistingimused ja kas need on sulle 
sobilikud. Kas saad nendeks ekstra valmistu-
da? Tead, milline oli konkurss huvipakkuvale 
erialale eelmisel aastal? Kindlasti mõtle välja 
tagavaraplaan ja kogu infot mitme eriala koh-
ta. Mida rohkem oled oma edasised plaanid 
läbi mõelnud, infot kogunud ja erinevaid vaa-
tenurki kaalunud, seda lihtsam on valida.

5. Suhtle inimestega
Mõtle oma pere, sugulaste ja sõprade peale, 
kas nendest kellegi töö paelub sind? Uuri, 
miks nad tegid sellise valiku? Kui sul on en-

dast vanemaid sõpru, siis uuri, miks nad vali-
sid just selle eriala. Kuid kindlasti ei tohi teha 
valikut puhtalt sõprade ja vanemate eelistuste 
põhjal. Sinu sõbrad jäävad sõpradeks ka ilma 
selleta, et te ühte ja sama eriala ei õpi. Mõtle 
parem nendele uutele tutvustele, mille peagi 
saad.

6. Tee plaan 
Pane kirja need tegevused, mida plaanid nüüd 
ja kohe erialavalikuks teha. Ükskõik, kas teed 
seda arvutis, telefonis või käsitsi paberil, kuid 
oluline on, et kirjutad edasised sammud kohe 
üles. Kui eesmärk on silme ees, siis on seda 
lihtsam ka täide viia. Samuti saad vajadusel 
vajalikke muudatusi teha. Kindlasti tasub oma 
mõtteid arutada karjäärinõustajaga.

Edasiõppija küsis neilt, kellel erialavaliku 
tegemine on juba mõne aja taha jäänud, 
mida nad soovitavad praegustele koolilõ-
petajatele oma kogemuste põhjal.

• Soovitan teha sisseastumiseks tööd ja 
mitte liiga kergesti alla anda. Kindlasti 
peab olema kirg selle vastu, mida teed. 
Ole uudishimulik ja avastamishuviline. 
Mõtle, mida saad homme teha paremini! 
(Kristel, 30)

• Julge elus katsetada ja proovida! Tea, et 
iga õnnestumise ja ebaõnnestumise taga 
on midagi head ning oska saadud koge-
mused enda kasuks tööle panna. Rutiinist 
ja mugavustsoonist väljaastumine aitab 
otsuses selgusele jõuda. (Merill, 30)

• Õige eriala äratundmiseks pole kindlat 
valemit, on lihtsalt äratundmine. Usalda 

oma sisemist häält ja kui ikka ei ole kin-
del, siis võta aega, et mõelda ja maailma 
avastada. Küll lõpuks õiged asjad sinuni 
jõuavad, tuleb vaid uskuda. (Lenna, 34)

• Võta võimalusel aasta vabaks, vaata 
maailmas ringi ning jõua selgusele, mida 
tegelikult teha tahad. Võib-olla sind ei 
huvitagi eriala, mida sõbrad või vanemad 
soovitavad. (Andres, 39)

• Küll lõpuks jõuab see sinuni, mida päri-
selt tahad. Tuleb ainult julgeda harjumus-
päraselt rajalt välja astuda. (Egle, 36)

• Kui sobiv eriala teada, siis mine kind-
lasti õppima, kuna õpingud pakuvad palju 
uusi kogemusi ja mõtteid. Muidugi ka va-
jalikke teadmisi ja oskusi, et töömaailmas 
toime tulla. (Mihkel, 35)

Mida soovitavad teised?
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Milline on töömaailm  
homme?

OSKA tööjõuprognoosi järgi töötajate arv järg-
mise kaheksa aasta jooksul ei vähene, kuid 
selle eeldus on tööea pikenemine, tööturul 
aktiivsete osakaalu kasv ning positiivne rän-
ne. Pooltel tööturule sisenejatest peaks olema 
kõrgharidus, igal kolmandal kutseharidus. Kuid 
kõigil tuleb end aja jooksul täiendada või ümber 
õppida, et muutustega tööturul kohaneda.

Millisel erialal õppida?
Aastani 2026 kasvab töökohtade arv eelkõige 
tehnoloogiaga seotud aladel ning tervishoius 
ja sotsiaaltöös. Juurde tekib eelkõige info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) seotud 
töökohti. Vaja on IKT-pädevusega juhte, elekt-
roonikainsenere, tarkvaraanalüütikuid, -arhi-
tekte ja -arendajaid, samuti IKT-süsteemide 
analüütikuid ja haldajaid ning telekommunikat-
siooniinsenere.
Ühiskonna vananemine suurendab nõudlust 
tervisetoodete ja -teenuste järele. Kõige enam 
on vaja juurde hooldustöötajaid, isiklikke abis-
tajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja õdesid.
Ehituses jääb puudu kütte-, ventilatsiooni-, ja-
hutus-, veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsene-
ridest. Samuti tööjuhtidest, konstruktsioonide ja 
katuste ehitajatest ning veevärgi ja hoone sise- 
kliima lukkseppadest.
Transpordis ja logistikas on puudu juhtidest, 
tipp- ja oskusspetsialistidest. Vaja on logisti-
kuid, ostuspetsialiste, laotöötajaid, tõstesead-
mete operaatoreid, kraanajuhte ja dokkijaid. 
Samuti bussi-, trammi-, trolli- ja veoautojuhte.
Seoses tehnoloogia arenguga kasvab stratee-
gilise juhtimise tähtsus. Vaja on hanke-, tarne- 
ahela- ja logistikajuhte ning transpordiplaneeri-
jaid. Toiduainetööstuses on tulevikus juurde vaja 

tehnolooge, tootearendajaid ning kvaliteedijuh-
te, tööstusinsenere, hooldustehnikuid ja meh-
hatroonikuid. Jätkuvat hõive suurenemist ooda-
takse ka kutse-, teadus- ja tehnikategevustes.
Metsanduses tuntakse puudust langetustrak-
tori- ja kokkuveotraktorijuhtidest, metsaveo- ja 
hakkurautojuhtidest, tootmisjuhtidest, puit-
konstruktsioonide projekteerijatest, tootearen-
dajatest, mööblitehnoloogidest, tehnik-joones-
tajatest ning tootmisseadmete tehnikutest ja 
liinioperaatoritest.
Tervishoid vajab proviisoreid ja farmatseute. 
Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstusesse on tarvis 
konstruktoreid, tehnolooge ja tehnikuid. Per-
sonali- ja administratiivtöö juures läheb vaja 
tervishoiusekretäre ning seoses töömudeli 
muutustega tervishoiusektoris vajatakse sinna 
enam assistente ja sekretäre.

Millist tööjõudu on tulevikus vähem 
vaja?
Töökohtade vähenemist mõjutavad eelkõige 
tehnoloogia suurem kasutuselevõtt ning rah-
vastiku vananemine. Langust on oodata seoses 
õpilaste arvu vähenemisega hariduses, kuid 
õpetajate kõrge vanus tagab ikkagi vajaduse 
haridustöötajate järele. Vähem on vaja töötajaid 
jaekaubanduses, põllumajanduses, veonduses 
ja laonduses. Kuigi näiteks põllumajanduses 
peaks praegune lõpetajate arv katma tööturu 
vajaduse, siis suur osa neist ei asu täna eri- 
alasele tööle ja seetõttu on neid ikkagi tööturul 
tarvis. Sama on pagar-kondiitrite ja aednikega. 
Praegu koolitatakse rohkem ka autoremontimi-
sega seotud erialade inimesi.
Tulevikus ei lähe enam vaja nii palju lihtsamaid 
raamatupidamistöid tegevaid inimesi. Tuleb 

Autor: Edasiõppija
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Sisenedes mõne aasta pärast tööturule, on see kindlasti midagi muud kui täna. Millega 
peaksid arvestama ning millisel erialal tasuks õppida?
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arvestada, et nõudlus pole nii suur ka enam 
lapsehoidjate, asenduskodutöötajate, logisti-
kavaldkonna tollideklarantide ja transpordi-
korraldajate järele. Ehituses vajavad tööandjad 
rohkem rakendusliku suunitluse ja heade ehi-
tustehniliste teadmiste ja oskustega arhitekte, 
võrreldes näiteks sise- ja maastikuarhitektide 
ning planeerijatega. Rõiva-, tekstiili- ja naha-
tööstuses pole tarvis nii palju ostu- ja müügi- 
spetsialiste ning personali- ja administratiivtöös 
väheneb personalitööjuhtide, tipp- ja keskast-
mespetsialistide ning kontoriametnike osakaal.

Muutub töö iseloom
Mõnikümmend aastat tagasi tundus võimatu, et 
tööd saab teha töökohast eemal. Kuid nüüd on 
paljudes ettevõtetes paindlik tööaeg ja võimalus 
töötada kodukontoris. Loomulikult jääb alles 
ametikohti, kus ilma füüsilise kohalolekuta hak-

kama ei saa, kuid üleüldine mõtteviisi muutus 
on vajalik igal pool.
Üha enam tööandjaid palkab töötajaid selle põh-
jal, et nad mõistaksid oma töö tähtsust suures 
süsteemis. Töötaja peab olema uudishimulik, 
soovima ennast arendada ja katsetada ning os-
kama näha oma töö tulemuslikkust. Töö ei ole 
koht, kuhu inimene peab tulema, vaid töö on 
koht, kuhu inimesed tahavad tulla.
Üha enam pakutakse vabakutselisena oma 
teadmisi mitmele ettevõttele korraga. See an-
nab võimaluse olla iseenda peremees. Projek-
tipõhisus võimaldab teha tööd hoolimata aja- ja 
asukohapiirangutest. Globaliseerumine toob 
kaasa vajaduse tunda teisi kultuure, rääkimata 
keeleoskusest.

Uuri rohkem homse töömaailma kohta:  
oska.kutsekoda.ee ja haridusportaal.edu.ee.
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VALIKUD

Vastavalt sellele, millisest tööst tulevikus unistad, tuleb valida ka haridustase, kuhu pärast 
gümnaasiumi lõpetamist suundud. Siin on sulle väike ülevaade edasistest haridusvalikutest 
Eestis. 

Doktoriõpe
3–4 aastat

Magistriõpe
1–2 aastat

Saad praktilised oskused kiiresti 
selgeks ning kohe käed tööle külge 

panna. Kutsehariduses korraldatakse 
õpet neljal õppetasemel. 
Gümnaasiumilõpetajale 
tasemepiiranguid pole.

Süvendad erialateadmisi ja -oskusi ning siirdud vargsi juba tea-
duse lätetele. Mõne eriala puhul on eeldus sama valdkonna või 
eriala lõpetamine eelnevas haridustasemes. Paljudel kõrg-
koolidel on õppekavad, kus ei eeldata varasemalt nende erialade 
lõpetamist.

Omandad iseseisvaks teadus-, arendus- 
või kutsealaseks loometööks vajalikud 
teadmised ja oskused.

3–4 aastat
Bakalaureuseõpe

Akadeemiline hari-
dus, mis pakub vald-

konna teoreetilisi 
alusteadmisi ja 

-oskusi.

Integreeritud baka-
laureuse- ja magistriõpe

5–6 aastat 
Ühte astmesse on ühendatud 

bakalaureuse- ja magist-
riõpe. Näiteks arsti-, 

loomaarsti-, proviisori-, 
arhitekti-, ehitusinseneriõpe 
ning klassiõpetaja õppekava.  

KUTSEHARIDUS KÕRGHARIDUS

GÜMNAASIUM

Omandad praktilised oskused, et 
siirduda erialasele tööle. Erine-

vus bakalaureuseõppega on 
eelkõige praktika osakaal. 

Alates 2019/20. õppeaastast 
antakse rakenduskõrghari-

dusõppesse vastuvõetud üliõpi-
lasele õppekava täies mahus 

täitmise järel bakalau-
reusekraad.

Rakenduskõrgharidusõpe
3–4,5 aastat 

 

5. taseme kutseõppe lõpetajad leiavad 
tööd keskastme spetsialistide, tehnikute ja 
ametnikena, kes täidavad keerulisemaid 
tööülesandeid ja juhivad oma vastutusalas 
tööprotsesse. Viienda taseme kutseõp-
peks on vajalik just keskharidus.

4. taseme kutseõppe lõpetajad leiavad 
tööd keerukamate ametite seadme- ja 
masinaoperaatorite, oskustöötajate, 
käsitööliste, teenindus- ja müügitöötajate-
na. Samuti põllumajanduse ja kalanduse 
oskustööliste ning teenindus- ja 
müügitöötajatena.

3. taseme kutseõppe lõpetajad leiavad 
tööd lihtsamate ametite seadme- ja ma-
sinaoperaatorite, oskustööliste või teenin-
dus- ja müügitöötajatena.

2. taseme kutseõppe lõpetajad leiavad 
tööd seal, kus eeldatakse lihtsamate 
tööülesannete täitmist.

Autor: Edasiõppija

Edasised  
haridusvalikud

NB! Kehtib piirang 
samal kõrgharidusast-
mel teist korda tasuta 

õppimise kohta. Samade 
kõrgharidusastmetena 
ei käsitleta rakendus- ja 

bakalaureuseõpet.
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Välismaale Tööle Eestis Aasta 
vabaks

Ettevõtlus- 
maailma 
avastama

Ajateenistusse 

Doktoriõpe
3–4 aastat

Magistriõpe
1–2 aastat

Saad praktilised oskused kiiresti 
selgeks ning kohe käed tööle külge 

panna. Kutsehariduses korraldatakse 
õpet neljal õppetasemel. 
Gümnaasiumilõpetajale 
tasemepiiranguid pole.

Süvendad erialateadmisi ja -oskusi ning siirdud vargsi juba tea-
duse lätetele. Mõne eriala puhul on eeldus sama valdkonna või 
eriala lõpetamine eelnevas haridustasemes. Paljudel kõrg-
koolidel on õppekavad, kus ei eeldata varasemalt nende erialade 
lõpetamist.

Omandad iseseisvaks teadus-, arendus- 
või kutsealaseks loometööks vajalikud 
teadmised ja oskused.

3–4 aastat
Bakalaureuseõpe

Akadeemiline hari-
dus, mis pakub vald-

konna teoreetilisi 
alusteadmisi ja 

-oskusi.

Integreeritud baka-
laureuse- ja magistriõpe

5–6 aastat 
Ühte astmesse on ühendatud 

bakalaureuse- ja magist-
riõpe. Näiteks arsti-, 

loomaarsti-, proviisori-, 
arhitekti-, ehitusinseneriõpe 
ning klassiõpetaja õppekava.  

KUTSEHARIDUS KÕRGHARIDUS

GÜMNAASIUM

Omandad praktilised oskused, et 
siirduda erialasele tööle. Erine-

vus bakalaureuseõppega on 
eelkõige praktika osakaal. 

Alates 2019/20. õppeaastast 
antakse rakenduskõrghari-

dusõppesse vastuvõetud üliõpi-
lasele õppekava täies mahus 

täitmise järel bakalau-
reusekraad.

Rakenduskõrgharidusõpe
3–4,5 aastat 

 

5. taseme kutseõppe lõpetajad leiavad 
tööd keskastme spetsialistide, tehnikute ja 
ametnikena, kes täidavad keerulisemaid 
tööülesandeid ja juhivad oma vastutusalas 
tööprotsesse. Viienda taseme kutseõp-
peks on vajalik just keskharidus.

4. taseme kutseõppe lõpetajad leiavad 
tööd keerukamate ametite seadme- ja 
masinaoperaatorite, oskustöötajate, 
käsitööliste, teenindus- ja müügitöötajate-
na. Samuti põllumajanduse ja kalanduse 
oskustööliste ning teenindus- ja 
müügitöötajatena.

3. taseme kutseõppe lõpetajad leiavad 
tööd lihtsamate ametite seadme- ja ma-
sinaoperaatorite, oskustööliste või teenin-
dus- ja müügitöötajatena.

2. taseme kutseõppe lõpetajad leiavad 
tööd seal, kus eeldatakse lihtsamate 
tööülesannete täitmist.

VALIKUD

Võimalusi on palju ja tupikuid pole. Alati saab 
oma mõtted ja plaanid ümber vaadata ning 
sobivaim variant leida. Kui sa ise ei oska õiget 
valikut teha, siis soovitame nõu pidada karjää-
rinõustajaga.

>>> Vaata veel:
www.kutseharidus.ee
www.hm.ee/et/eesmargid-tegevused/kutseharidus
www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus
www.haridusportaal.edu.ee

Veel võimalusi

Kõrgkooli 
Vabatahtlikuks

Reisima ja maailma 
avastama 

Tööle

Kutsekooli 
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VALIKUD

Töötukassas saad kooli  
    sisseastumise vestluseks  
pingevabalt valmistuda! 
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Pärast sissejuhatavate küsimuste esitamist 
liigutakse edasi kindlate teemade juurde, 
millest reeglina sisseastumisvestlusel juttu 
tuleb. Vestluse läbimängimisel ei viibi ruumis 
kedagi peale Kadri ja Anette, õhustik on vest-
luse ajal ametlik.
„Miks sa oled valinud välja just meie kooli 
ning inglise keele ja rahvusvaheliste suhete 
suuna?” tuleb komisjoni liikmelt Anettele kü-
simus. Selliseid küsimusi kuulevad igal aastal 
sisseastumisvestlustel sajad noored üle kogu 
Eesti, kuid vähesed neist on vastamiseks nii 
hästi valmistunud kui Anette.

Professionaalne tagasiside on  
õpilastele suure väärtusega
Muidugi tuleb arvestada, et sisseastumiskat-
sed ja -vestlused erinevad kooliti, kuid ees-
märk on neil üldjoontes sama – saada aru, 
kellega on tegu. Kokku kestis Anette ja spet-
sialisti kohtumine kolmveerand tundi, millest 
proovivestlus moodustas vaid 20 minutit.
Ülejäänud aeg kulub vestluse analüüsile, mil-
le käigus arutatakse läbi kõikvõimalikud mu-
rekohad, karjäärispetsialist annab tagasisidet 
ning õpilane saab ise mõelda ja läbi arutada, 
mis talle raskusi valmistas ja mis hästi läks.
Üldiselt lahkuvad noored proovivestluselt 
tunduvalt enesekindlamana kui sinna minnes, 
sest nagu öeldakse – raske õppustel, kerge 
lahingus.
Karjääriteenused on kättesaadavad ka e-ka-
nalite kaudu. Proovivestluse karjäärispetsia-
listiga saab läbi teha ka veebi teel.

>>> Võta ühendust meie karjäärikeskuste-
ga (www.minukarjäär.ee)

VALIKUD

Noore inimese jaoks on kooli lõpetamine üpris stressirohke ja pingeline aeg. Sageli kaasneb 
ühe kooli lõpetamisega kohe ka uude kooli kandideerimine, olgu selleks siis gümnaasium, 
kutse- või kõrgkool.
Lõpueksamite kõrval tuleb kevadel valmistuda ka sisseastumiskatseteks ja vestluseks uue 
kooli vastuvõtukomisjoniga.

Noore inimese sisseastumisvestlust võib võr-
relda töövestlusega, kuna sellest sõltub suu-
remal või vähemal määral, kus ja mida kandi-
daat järgmised kolm aastat õpib. Töötukassa 
pakub noortele võimalust sisseastumisvest-
luseks valmistuda, et vestluse ajaks närve 
rahustada ja võimalikud murekohad üle käia.

Vestluse läbimängimine on üks pa-
rimaid viise enda ettevalmistami-
seks
Just sisseastumise vestluse eelse närvi 
maandamiseks otsustas töötukassa karjää-
rispetsialisti Kadri poole pöörduda peagi 
põhikooli lõpetav Anette, kes soovib õpinguid 
jätkata mainekas Tallinna gümnaasiumis.
Vestluse teine pool on reaalses olukorras 
kooli juhtkond, töötukassas aga täidab seda 
rolli karjäärispetsialist, kes on sisseastumis-
vestluste ja katsetega tuttav.
Eelnevalt oli Kadri edastanud talle ka töölehe, 
kus Anette sai kaardistada nii oma oskused ja 
teadmised kui ka tugevad küljed, mis aitavad 
tal vestlusel olulisi märksõnu silmas pidada.
„Tere, Anette. Alustuseks palun tutvusta en-
nast lühidalt. Mida sa pead enda jaoks oluli-
seks välja tuua?” küsis „komisjon” kandidaa-
dilt.
„Tere, minu nimi on Anette ja käin hetkel Tal-
linna Lilleküla gümnaasiumis. Vabal ajal käin 
tantsimas ja sellega kaasnevad muidugi ka 
võistlused.”
Vestluseks ettevalmistamine ei pruugi mõis-
tagi garanteerida kooli sissesaamist, kuid ai-
tab kindlasti tõsta enesekindlust ja vähendada 
vestluseelset närvilisust. Samuti annab proo-
vivestlusel osalemine hea pildi sellest, milline 
kogu vestlus üldse välja hakkab nägema.



www.haridusinfo.ee   •    www.facebook.com/edasioppijaEDASIÕPPIJA 202216 17

VALIKUD

Eesti Töötukassa karjääriteenuste kasuta-
misel ei ole piiranguid. Need on mõeldud 
õpilastele, tudengitele, lastevanematele, 
tööotsijatele ja ka töötavatele inimestele.

E-karjääriteenus võimaldab sul saada karjää-
riinfot ja -nõustamist kodust lahkumata. Sul 
on võimalus ise valida, kus sa nõustamise ajal 
viibid, ja seeläbi oma aega säästa. Oluline on 
vaid nutiseadme ning internetiühenduse ole-
masolu.
Karjäärispetsialist toetab sind enda tund-
maõppimisel, isiksuseomaduste ja võimete 
läbiarutamisel ning karjääri kujundamiseks 
vajaliku info leidmisel. Olgu selleks siis õppi-
misvõimalused, tööturuolukord või erinevad 
ametid Eestis ja mujal. Temaga saad harju-
tada ka kooli kandideerimise vestlust, et end 

enesekindlalt ja säravalt esitleda. Lisaks saad 
vajalikke nippe, et kooli või tööle kandideeri-
miseks dokumente koostada.
Saad meie karjäärispetsialistidega suhelda 
nii eesti, vene kui ka inglise keeles e-kirja, 
telefoni või Microsoft Teamsi teel. Vali, kas sa 
soovid suhelda karjäärispetsialistiga perso-
naalselt või osaleda hoopis e-töötubades.
• Personaalseks suhtlemiseks palun bro-

neeri aeg e-töötukassas.
• E-töötubade kohta leiad informatsioo-

ni nii Eesti Töötukassa sotsiaalmee-
diast kui ka minukarjäär.ee sündmuste 
rubriigist.

>>> Karjääriteenused on kõigile tasuta, 
rohkem infot ja võimalusi leiad veebilehelt 
www.minukarjäär.ee

E-karjääriteenused aitavad sind karjäärivalikutega seotud küsimustes!
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Miks?

Kutsekoolid pakuvad väga laia erialavalikut 
erinevates valdkondades, näiteks tööstus, 
disain, teenindus, muusika, kunst, IT, sot-
siaaltöö, ehitus, põllumajandus, äri vms. 
Kutseõppe lõpetajate seas on IT-spetsialiste, 
muusikuid, robootikuid, tislereid, disainereid, 
kokki, ehitajaid, hooldustöötajaid, CNC-pingi 
operaatoreid, kujundajaid, fotograafe, keevi-
tajaid ja raietöölisi. Kutseõpe on praktiline, 
elulähedane ja mitmekülgsete väljakutsete-
ga.

Sisseastumine

Vastuvõtud toimuvad nii suvel kui ka talvepe-
rioodil, töökohapõhises õppes koguni aasta-
ringselt. Sisseastumistingimused määrab iga 
kool ise. Kogu vajaliku info leiab koolide kodu-
lehtedelt. Nii mõnedki kutsekoolid on liitunud 
sisseastumise infosüsteemiga SAIS (www.
sais.ee), mille kaudu saab avalduse esitada 
elektrooniliselt. Sisseastumise osaks võib olla 
vestlus ning mõningatel erialadel tuleb soori-
tada ka test või teha mõni eksam.

Kutseõppe liigid

Kutseõppe õppekavade liigitus koostatakse 
kutsestandardite alusel, mis on kõik paigu-
tatud 8-astmelisse raamistikku lähtuvalt sel-
lest, kui lihtsad või keerulised on mingi töö 
tegemiseks vajalikud teadmised ja oskused. 
Kutsehariduses toimub õpe neljal õppetase-
mel, st teisel, kolmandal, neljandal ja viiendal.

Viiendal tasemel saab õpinguid alustada just 
pärast gümnaasiumi. Sellel tasemel õpe-
tatakse paljusid tööturul nõutud erialasid, 

näiteks telekommunikatsioonispetsialist, 
müügikorraldaja, puittoodete tehnoloog, ro-
botitehnik, logistik, reisikonsultant või õigus- 
assistent. Pärast gümnaasiumi lõpetamist 
võib õppima asuda ka kõigil madalama tase-
me õppekavadel.

Esma- ja jätkuõpe

Kutseõppes on võimalik õppida esmaõppe ja 
jätkuõppe õppekavadel. Esmaõppe õppekaval 
õppimine ei eelda sisseastujalt eelnevat eri-
alast ettevalmistust. Jätkuõppe õppekaval õp-
pimise eeldus on eelnevale või samale kvalifi-
katsioonitasemele vastava kutse või vastavate 
kompetentside ja haridustaseme olemasolu. 
Jätkuõpe toimub ainult neljanda ja viienda ta-
seme kutseõppes.

Õppekorraldus

Kutsekoolides õppimine käib õppekava alu-
sel, kus on kirjeldatud õppe eesmärgid, üles-
anded ning õpingute alustamise ja lõpetamise 
nõuded. Kutseõppes arvestatakse õppemahtu 
Eesti kutsehariduse arvestuspunktide järgi 
ehk EKAPites, mis näitab õppekavas kirjel-
datud õpiväljundite saavutamiseks kuluvat 
hinnangulist töömahtu. Üks EKAP vastab 
26 tunnile õpilase tööle teadmiste ja oskus-
te omandamisel. Ühe õppeaasta maht on 60 
EKAPit.

Kutseõppe õppekavad koosnevad mooduli-
test. Moodul on terviklik sisuühik, mis võib 
sisaldada üht õppeainet või koondada mitu 
õpingutes käsitletavat ainet eesmärgistatud 
kogumiks.

Moodulid jagunevad põhiõpingute ja valik- 

Kutseõppes võivad õpinguid alustada kõik, kes soovivad ametit õppida. Gümnaasiumilõpeta-
jale piiranguid õpingute alustamiseks pole ning kõik uksed on avatud. Igas Eesti maakonnas 
tegutseb vähemalt üks kutsekool, kus õppimine on üldjuhul tasuta.

Õppimine kutsekoolis

KUTSEHARIDUS
Autor: Edasiõppija
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õpingute mooduliteks. Põhiõpingute moodu-
lites on kirjeldatud eriala põhisisu ehk need 
õpiväljundid ja kohustuslikud spetsialisee-
rumisvalikud, mis on erialal tegutsemiseks 
vajalikud.

Valikõpingute moodulites määratakse õpiväl-
jundid, mis toetavad ja laiendavad kutseoskusi. 
Valikmoodulid moodustavad üldjuhul 15–30% 
õppekava mahust. Õpilasel on õigus valida 
valikmooduleid kooli teistest õppekavadest 
või ka teiste õppeasutuste õppekavadest. Vas-
tav kord on sätestatud kooli õppekorraldus- 
eeskirjas.

Õppevormid

Kutseõppes saab õppida statsionaarses (päe-
vases) või mittestatsionaarses õppevormis, 
mida eristatakse iseseisva töömahu alusel.

Statsionaarne õpe eeldab igapäevast osavõttu 
õppetööst. Statsionaarses õppevormis moo-
dustab iseseisev töö 15–50% õpingute kogu-
mahust. Statsionaarne õpe jaguneb koolipõ-
hiseks ja töökohapõhiseks õppevormiks ehk 
õpipoisiõppeks.

Õpipoisiõpe toimub kooli, õpilase ja tööandja 
koostöös, kus 1/3 õppest tuleb läbida koolis ja 
vähemalt 2/3 ettevõttes. Õppe käigus õpitakse 
selgeks konkreetne amet, töötades oma ala 
meistrite juhendamisel ettevõttes. See sobib 
nii noortele esimese eriala omandamiseks kui 
ka täiskasvanutele ümberõppeks ja uue eriala 
saamiseks. Võrreldes statsionaarse õppega 
on eelis see, et õpipoisil tekib hinnatud tööko-
gemus ja tal on võimalus pärast õppeperioodi 
lõppu jääda tööle samasse ettevõttesse. Õpi-
poisiõppega saab liituda kutseõppeasutuses 
õpinguid alustades või ka juba ettevõttes töö-

KUTSEHARIDUS
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>>> Vaata veel: www.kutseharidus.ee
www.hm.ee/et/eesmargid-tegevused/kutseharidus
www.kutseharidus.ee/abiksotsustajale
www.haridusportaal.edu.ee

tades. Õppijale laienevad kõik tavapärased 
kutseõppe tasemeõppe õpilase õigused. Ette-
võte maksab õpipoisile palka.

Mittestatsionaarses õppevormis on iseseisva 
töö maht enam kui 50% õpingute koguma-
hust. Seda õpet nimetatakse ka sessioon- või 
tsükliõppeks, mis tähendab, et koolis tuleb 
käia mingi aja tagant kindlatel päevadel ning 
ülejäänud aeg on kaetud iseseiva tööga.

Akadeemiline puhkus

Ka kutsekoolis õppides on võimalik võtta 
akadeemilist puhkust. See on ajutine vabas-
tamine õppekohustustest, mida on lubatud 
kasutada ühel korral õppeaja jooksul. Aka-
deemilist puhkust saab võtta omal soovil, ter-
vislikel põhjustel, aja- või asendusteenistus-
se asumisel või seoses lapse hooldamisega. 
Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus 
peatub, välja arvatud juhul, kui akadeemiline 
puhkus on tingitud õpilase haigusest või vi-
gastusest.

Tasuta või tasuline õpe?

Kutsekoolis õppimine on üldjuhul tasuta, kuid 
tasuta õppimise kõrval pakutakse ka tasulist 
õpet. Seda erialadel, mis on väga populaarsed 
või kus ei jagu soovijatele piisavalt õppekohti. 
Samuti on erakoolis õppimine reeglina tasu-
line. Erakoolide puhul tuleks kindlasti uuri-
da, kas koolil on olemas kehtiv koolitusluba 
(www.ehis.ee). Kindlasti tuleb sõlmida õp-
pemaksu makstes leping. Erakoolis õppides 
kehtivad samad õigused ja kohustused, mis 
riigikooliski.

Praktika ja kutsemeistrivõistlused

Praktilise õppe osakaal õppekavas olenevalt 
kutseõppe liigist on 35–70%. Üldjuhul jagu-
neb see võrdselt koolikeskkonnas läbi viidava 

praktilise õppe ja ettevõtetes toimuva prakti-
ka vahel.

Sageli on koolidel olemas oma praktikaette-
võtete võrgustik, kuid kindlasti võib praktika-
koha ka ise leida. Kutsekoolide õppehooned, 
praktikabaasid ja õpilaskodud on väga heas 
korras ning loodud on tingimused, et juba 
koolis saab harjutada nende seadmetega, 
millega tulevikus tööle hakatakse. Erasmus+ 
programm pakub kutseõppuritele võimalust 
minna praktikale paljudesse välisriikidesse.

Igal aastal korraldatakse Eestis kutsemeist-
rivõistlusi, kus parimad kutseõppurid saavad 
üksteiselt mõõtu võtta. Parimatest parimatel 
on võimalik esindada Eestit rahvusvahelistel 
kutsemeistrivõistlustel EuroSkills ja World- 
Skills.

Lõpetamine

Õpingute lõpetamiseks tuleb saavutada kõik 
õppekavas kirjeldatud õpiväljundid. Alates 1. 
septembrist 2017 õpinguid alustanud õpilasel 
tuleb teha kutseõppe lõpetamiseks kutseek-
sam, kui see sellel erialal võimalik on. Kutse-
tunnistus on dokument, mis tõendab oskuste 
vastavust kutsestandardis kehtestatud nõue-
tele. Kui õpitud erialal kutseeksamit ei toi-
mu, lõpetatakse õpingud kooli lõpueksamiga. 
Õppeaja jooksul või üks aasta peale õpingute 
lõpetamist on kutseeksami sooritamine õpi-
lasele tasuta. Hariduslike erivajadustega õpi-
lastele on kutseeksami tegemine vabatahtlik.

Edasised võimalused

Pärast kutsekooli lõpetamist võib minna kohe 
tööle või alustada ettevõtlusega, aga saab ka 
õpinguid jätkata kõrgkoolis. Paljud kõrgkoolid 
eelistavad vastu võtta just selliseid noori, kel 
on juba tulevasest erialast ettekujutus.
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Uuri lisaks:
www.cleveron.com/akadeemia

Tule õpi robootikatarkvara 
arenduse erialal!

Cleveroni spetsialistide poolt loodud unikaalne 
õppekava

3-aastane integreeritud praktiline õpe Viljandis 

Maailmatasemel tootearenduse praktika 
Cleveroni autonoomsete sõidukite tiimis

Isesõitva auto arendamise kogemus 

Robootikatarkvara arenduse teadmised ja 
oskused

Meeskonnatöö oskus

Tasuta õpe

Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor bakalaureuse 
diplom

>

>

>

>

>

>

>

>

Cleveroni Akadeemiasse on oodatud kandideerima kõik, kellel on kirg 
programmeerimise ja robotite vastu. Sisseastumisel hinnatakse õpilase 
motivatsiooni ning oskusi, mitte keskmist hinnet ja eksamitulemusi. 
Tudengid valitakse välja erialatesti ning motivatsioonivideo põhjal.

Avalduste esitamine 1. märts – 3. juuli 2022
Sisseastumisavalduse esitamine toimub Eesti 
Ettevõtluskõrgkool Mainor kodulehel.

Miks õppida Cleveroni Akadeemias? 
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Ainus ja ainulaadne 
aianduskool
Maailmatasemel meistrite kool – jah, vas-
tab tõele. Viimastel aastatel oleme saanud 
mitmel korral tunda uhkust Räpina Aian-
duskoolis eriala omandanud kutsemeistri-
te rahvusvahelise edu üle. 2021. aasta suvel 
võisime rõõmustada koos meie floristi eriala 
lõpetajate Triinu Täpsi ja Kristel Otsasoniga, 
kelle jaoks esmane välisvõistlusel osalemi-
ne Itaalias Arteflorando lilleseadevõistlustel 
lõppes neile endilegi uskumatu peavõiduga. 
Sama aasta sügisel tõid aianduskooli maasti-
kuehitajad Kerly Väinsar ja Egert Aug Euroopa 
kutsemeistrivõistlustelt EuroSkills 2021 Ees-
ti kutsehariduse ajaloo teise rahvusvahelise 
võistluse medali. Seejuures tuleb ära märki-
da, et esimese medali tõid koju samuti aian-
duskooli maastikuehitajad, Mairold Mänd ja 
Erik Rüütel (WorldSkills 2017 pronks).
Nüüd võib igaüks küsida, mida erilist Räpinas 
leidub, et aianduskoolis õppinud noored oma 
erialal edukad on? Proovime siin mõned või-
malikud põhjused üles lugeda.
Järjepidevus tagab kvaliteedi. Räpinas on 
aiandusharidust jagatud pea 100 aastat. Sel-
le ajaga on Räpina Aianduskoolist kujunenud 
tugev aianduse kompetentsikeskus. Aedniku 
eriala kõrvale on aegade jooksul lisandunud 
teised looduslähedased, üksteist toetavad ja 
täiendavad erialad.
Õpilastele loodud võimalused. Aianduskoolis 
õppijale on loodud võimalused ennast aren-
dada ning õppetöövälisel ajal mõnusalt aega 
veeta. Õpilastel on vaba juurdepääs raamatu-
kogule, jõusaalidele, lauatennisele, vastavalt 
hooajale on võimalik laenutada suuski või 
jalgrattaid. Statsionaarses õppes õppija saab 
hommiku- ja lõunasöögi kooli kulul, seega on 
vähem olmemuresid ning rohkem võimalust 
koolielu nautida.
Laiapõhjalise erialaste kogemuste pagasi 
saamiseks on õppijatel võimalus käia vä-
lipraktikal meie partnerkoolides Soomes, 
Lätis, Taanis, Austrias, Šveitsis, Hollandis,  

Suurbritannias, Saksamaal või Prantsusmaal.
Õpilased korraldavad koolielu. Õpilasesinduse 
president kuulub kooli nõukogu koosseisu. 
Õpilaste sõnaga arvestatakse kooli õppetöö, 
igapäevaelu ja pidulike sündmuste korralda-
mises. Õpilasesinduse eestvedamisel toimu-
vad toredad peod ja spordisündmused. Tra-
ditsiooniliselt on õpilaste korraldada ka Eesti 
Vabariigi aastapäeva aktused, mis on alati oo-
datud ja erilised.
Inspireeriv keskkond. Räpina kaunis loodus, 
Võhandu jõgi, Sillapää lossi park ning aian-
duskooli õppemajandi aiad kokku moodus-
tavad õpinguid toetava keskkonna, kus saab 
toimuda teadmiste omandamine praktilise 
kogemuse kaudu. Kaunis renoveeritud õp-
pehoone ja kõigi tänapäevaste mugavustega 
õpilaskodud lubavad õppijal end tunda hästi 
ja oodatuna.
Võimalus pühenduda. Väike ja turvaline Räpina 
annab õppijale võimaluse pühenduda sellele, 
milleks kooli on tuldud – uute teadmiste, os-
kuste, kogemuste ja elukestvate sõprussuhe-
te kogumisele.
Kuidas seda loetelu jätkata, võib juba öelda 
igaüks, kelle karjäär on aianduskoolist alguse 
saanud.
Aianduskoolis saad õppida aednikuks, floris-
tiks, keskkonnaspetsialistiks, maastikuehi-
tajaks või tekstiilkäsitööliseks. Õppima saab 
asuda nii põhi- kui keskhariduse baasil. Õp-
petöö toimub statsionaarses ja mittestatsio-
naarses vormis ehk päeva- ja kaugõppena.

Oled meile oodatud!

Autor: Räpina aianduskool
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Tallinna Polütehnikum on ennekõike tehnikaõppe 
kool, seega kui Sa näed oma tulevikku energee-
tika-automaatika, infotehnoloogia, trüki- või 
meediatehnoloogia valdkondades, siis oled juba 
praegu teinud täiesti õige valiku. Tallinna Polüteh-
nikum avab sulle esimesed uksed salapärasesse 
ja laiaulatuslikku inseneriteaduse ja tehnika maa-
ilma.

• Energeetika ja automaatika eriala-
osakonnas saab õppida nendel olulistel eriala-
del, mis aitavad elu lihtsamaks muuta: sisetööde 
elektrik ja automaatik. Me ei kujuta ette elu ilma 
elektrita, meile meeldivad asjad, mis avanevad auto- 
maatselt, piisab vaid nupule vajutamisest või tele-
foniekraani puudutamisest. Kõigile nendele, kes 
tunnevad end elektritöödes juba koduselt, pakume 
võimalust õppida jätkuõppes jaotusvõrgu elektri-
kuks või siis juba 5. kutsetasemel ehk kutseeriha-
ridusõppes.
• IT ja telekommunikatsiooni eriala-
osakond teeb tihedat koostööd kutsehariduse IT 
Akadeemiaga ning õppima on oodatud kõik need, 
kes teavad, et tarkvaraarendaja töö nõuab kan-
natlikkust, matemaatilist taipu, loogilist mõtlemist 
ja meeskonnatööd. Tema IT-süsteemide spet-
sialistist kolleeg oskab lahendada keerulisi IT 
probleeme, on kaasamõtleja ning hea suhtleja. IT 
Akadeemia õppekavadel on lisaks erialaõpingutele 
ka suur rõhk emakeelel/riigikeelel, inglise keelel 
ja kohe kindlasti matemaatikal. Head tulemused 
riigieksamitel annavad võimaluse õpinguid juba 
kõrgkoolides jätkata. Tegelikult on IT ja telekom-
munikatsiooni erialaosakonnas veel kaks väga 
ägedat eriala: telekommunikatsiooni noorem-
spetsialist või elektroonikaseadmete tehnik. 
Telekommunikatsioon on hea stardiplatvorm neile, 
keda kõnetavad erinevad sidekanalid ning kellele 
meeldib tv-, video- ja helitehnika. Elektroonika pä-

ralt on tulevik, sest elektroonikat leiab igalt poolt –  
laulvatest õnnitluskaartidest kuni kosmosetehno-
loogiani.
• Meedia erialaosakonnas õppides 
saad hea sissevaate meediamajade tehnilisse 
poolde, trükistest taskuringhäälinguni. Visuaal-
meediaspetsialist keskendub pildile ja helile, 
multimeediaspetsialist veebilehtedele ning 
printmeediaspetsialist (trükitehnoloogia) trükis-
tele ja nende väljanägemisele. Meedia erialaosa-
konnas on juba varasemalt keskhariduse oman-
danud õppijatel võimalik õppida ka põnevatel ja 
väljakutseid pakkuvatel fotograafia, teleoperaa-
tori või lavavalgustehniku erialadel.

Kui Sinu tulevikueesmärkide hulgas on Tallinna 
Polütehnikumi sissesaamine, õppimine ja siis ka 
edukalt lõpetamine, siis Tallinna Polütehnikumi 
vastuvõtukomisjon soovitab:
• ole veendunud, et valid just endale sobiva eriala;
• sul on tahe õppida esimesest päevast alates;
• oled uudishimulik, koostööaldis ja heatujuline.

Meie teeme asjad lihtsaks –  
sest me usume õppimisse!

Oled otsustanud, et tahad õppima asuda Tallinna Polütehnikumis, kuid peas tiirleb palju 
küsimusi: mida ikkagi õppida? Mis mind huvitab? Kas ma saan sisse?

Kuidas pääseda 
popile erialale?

Autor: Tallinna Polütehnikum
KUTSEHARIDUS
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Tallinna Majanduskool –  
trennisaal Sinu ajule!
2021. aastal tähistas Tallinna Majanduskool oma 
115. sünnipäeva, olles üks vanimaid kutseõp-
peasutusi Eestis. Pika ja väärika tegutsemisloo 
tulemusena on koolil ligikaudu 30 000 vilistlast, 
valdkonna tipptegijaist koosnev õpetajaskond ja 
usaldusväärne maine tööandjate seas.

Soovid asuda õppima Tallinna  
Majanduskooli?
Kaks aastat kestval esmaõppe erialal õppima asu-
mise tingimus on omandatud keskharidus. Majan-
duskooli lõpetamisel omandad kutseerihariduse 
ehk 5. taseme kutsehariduse. Meie kooli lõpetajad 
on hinnatud keskastmespetsialistid ja ametnikud, 
kes täidavad keerulisemaid tööülesandeid ja juhivad 
oma vastutusalas tööprotsesse. Näiteks võid tööle 
asuda raamatupidaja, personalispetsialisti, turun-
dus- või sotsiaalmeediaspetsialisti, kvaliteedispet-
sialistina jne.
Aasta kestvasse jätkuõppesse asumise eeldus on 
vähemalt keskharidus ja valdkondlikud eelteadmi-
sed, mis võivad olla omandatud kas kutseõppes või 
töökogemuse kaudu.

Miks tulla õppima Tallinna Majandus-
kooli?
1. Tallinna Majanduskool on riigikool ja kõik kutse-
hariduse kõrgeima, 5. taseme õppekavad on läbi-
nud kutseõppe kvaliteedihindamise ning on õppi-
jale tasuta.

2. Mitmekülgsed erialavalikud paindlikus õppevor-
mis. Õpe toimub sessioon- või õhtuõppes, mis või-
maldab õpinguid mugavalt kombineerida töö- ja 
pereeluga.

3. Lõpetajate kõrge tööhõive ja keskmisest kõr-
gem palk. Uuringutest on selgunud, et ligikaudu 
80% majanduskooli lõpetanutest töötab erialaga 
seotud tööl ning majanduskooli lõpetajate töötasu 
on üks kõrgemaid kutsekoolide lõpetajate töötasude 
võrdluses. Meie lõpetajate kõrget konkurentsivõi-
met toetab eelkõige majanduskooli väga praktiline 
õpe, mida koolis veab oma valdkonna tipptegijatest 

koosnev õpetajaskond ja ettevõttepraktika raames 
kogenud praktikajuhendajad. Erialasid arendatak-
se pidevalt ja viiakse vastavusse päris töömaailma 
vajadustega. Majanduskoolist tööturule suundunud 
õppijate kohta on tööandjad öelnud, et nad on ko-
husetundlikud, täpsed, iseseisvad, kannatlikud, are-
nemisvõimelised, motiveeritud, efektiivselt tööaega 
kasutavad ning meeldivad kolleegid ja head mees-
konnaliikmed.

4. Üheksal erialal lõppevad õpingud kutseeksa-
miga, mille sooritamisel saad kutsetunnistuse. 
Kvaliteedispetsialisti, personalispetsialisti, noorem- 
projektijuhi, väikeettevõtja, ärikorralduse spetsia-
listi, kinnisvaramaakleri, raamatupidaja, sekretäri 
ja õigusassistendi erialadel lõpetad kooli 5. taseme 
kutseeksamiga. Kutseeksami kulud katab kool.

5. Tasuta õpe! Kõikidel erialadel toimub vastuvõtt 
riigieelarvest finantseeritavatele ning õpilase jaoks 
tasuta õppekohtadele vastuvõtuarvu piires.

Vastuvõtt kutsehariduse erialadele toimub infosüs-
teemi SAIS kaudu ajavahemikul 20.06.–17.07.2022 
aadressil www.sais.ee.

Kui on soov oma kompetentsi tõsta tasuta täiendus-
koolituse kursustel, saab avalduse õpingute alusta-
miseks esitada kooli kodulehel.

Tallinna Majanduskool – Sinu elukestva õppe part-
ner nii tasemeõppes kui ka täienduskoolitustes!

Autor: Tallinna Majanduskool
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Sisseastumine 
Avalduse võid esitada nii mitmesse kõrgkooli, 
kui soovi on. Ühes kõrgkoolis on võimalik kan-
dideerida kahele erialale. Erinevates koolides 
õpetatakse sageli sarnaste nimetustega eri-
alasid ning ainult õppekava nimetuse alusel 
ei tohiks valikut teha.
Esmalt tuleb kõrgkoolile esitada vajaminevad 
dokumendid, mida saab teha sisseastumi-
se infosüsteemis SAIS (www.sais.ee). Pärast 
paberite esitamist järgnevad sisseastumis-
katsed. Kuid leidub ka erialasid, kus need 
puuduvad ning sisseastumine sõltub riigiek-
samite või keskmise hinde tulemustest. Oluli-
ne on jälgida, et sisseastumiskatsed ajaliselt 
ei kattuks.
Konkreetsed sisseastumistingimused on iga 
kõrgkooli enda otsustada. Need on kõrgkooli-

de kodulehtedel leitavad tavaliselt pool aastat 
enne õppetöö algust. Üldjuhul kehtestavad 
kõrgkoolid sisseastumiseks lävendi, mille 
ületajad arvatakse üliõpilaste nimekirja. Tea-
tud juhtudel võib kõrgkool kehtestada ülem-
piiri, millest rohkem üliõpilasi vastu ei võeta. 
Vastuvõtutingimused peavad täis- ja osakoor-
musel õppida soovijatel olema samad.

Täis- või osakoormus
Pärast immatrikuleerimist, st arvamist kõrg-
kooli nimekirja, tuleb valida, kas õppida täis- 
või osakoormusel. On õppekavasid, kus saab 
studeerida üksnes osa- või üksnes täiskoor-
musel. Osakoormus sobib neile, kes teavad 
juba ette, et nad ei suuda erinevatel põhjustel 
täiskoormusel õppimisel nõutud mahtu täita. 

Oled otsustanud õpinguid jätkata kõrgkoolis. Kuidas toimub kooli sisseastumine, millal 
peab õpingute eest tasuma ja millal mitte? Kuidas õppida täiskoormusel, kes on ekstern? 
Järgnevalt leiad nendele ja paljudele teistele küsimustele vastused.

Autor: Edasiõppija

Õppimine 
kõrgkoolis

KÕRGHARIDUS
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Näiteks kooliskäimine pere või töö kõrvalt.
Õppekoormuse arvutamise alus on õppekava 
täitmisel läbitud õppeainete maht ainepunkti-
des (EAP). Ühele EAPle vastab 26 akadeemi-
list tundi üliõpilase tööd, sh loengud, semina-
rid, praktikumid ja iseseisev töö. Kohustuslik 
läbitavate ainepunktide hulk on ära toodud 
õppekavas, mis on õpingute alusdokument.
Täiskoormusega õppides tuleb täita iga õppe-
aasta lõpuks õppekava arvestuslikust mahust 
vähemalt 75% (22,5 EAPd semestri kohta), 
osakoormusega õppides jääb õppemaht 50–
75% vahele (15–22,5 EAPd semestri kohta). 
Nominaalajaga (määratud õppeaeg õppe-
aastates) lõpetamiseks peab igal semestril 
läbima oma õppekava aineid 30 ainepunkti 
mahus.
Järgnevatel aastatel koormust valima ei pea, 

täis- või osakoormusega õppesse viiakse üle 
vastavalt õppekava täitmise protsendile, mida 
kontrollitakse iga õppeaasta lõpus. Tavaliselt 
tuleb osakoormusel õppival üliõpilasel maks-
ta õppemaksu juba esimesel semestril.
Alla osakoormuse piiri õppijad eksmatriku-
leeritakse, st arvatakse välja õpilaste nime-
kirjast, kuid neil on võimalik aineid läbida 
eksternina.

Õppevormid
Kõrgkoolid kasutavad väga erinevaid õppevor-
me erinevas tähenduses, näiteks päevane 
õpe, statsionaarõpe, kaugõpe, tsükliõpe, õh-
tune õpe või avatud tasemeõpe. Need võivad 
ühes kõrgkoolis tähendada üht, teises aga 
hoopis teist. Õppevormidest hoolimata peab 

KÕRGHARIDUS
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olema võimalus õppekava läbida üldjuhul 
täis- või osakoormusel. Koolide kodulehte-
delt leiab infot, mida ühe või teise termini all 
mõeldakse.

Tasuta või tasuline õpe?
Esimesel semestril saavad õppemaksuta õp-
pida täiskoormusel eestikeelsetel erialadel 
õppivad avalik-õiguslike ülikoolide ja riigi ra-
kenduskõrgkoolide üliõpilased. Erakõrgkoo-
lides õppides peab üldjuhul õppemaksu ise 
tasuma.
Alates teisest semestrist sõltub õppemak-
su maksmine läbitud õppekava mahust ning 
kõrgkooli kehtestatud tingimustest. Kui õppi-
da esimesel semestril täies mahus, siis järg-
neval semestril õppemaksu tasuma ei pea. 
Hüvitise nõudmisel lähtutakse ainepunktide 
mahust, mis on vajaka jäänud. 2020/2021. õp-
peaastal oli hüvitamise ülemmäär ühe aine-
punkti kohta 50 eurot. Konkreetse hüvitamise 
korra määrab kõrgkooli nõukogu. Õppetasu 
makstakse seni, kuni õpingute käigus soori-
tatud ainete maht jääb alla tasuta õppimiseks 
vajaliku mahu.
Osakoormusel õpingute alustamisel on koo-
lil võimalik õppemaksu küsida juba esimesel 
semestril. Võõrkeelsete erialade puhul on 
õppemaksu tingimuste ja korra kehtestamine 
kõrgkooli enda teha.

Õppimine eksternina
Kui soov on täita õppekava alla 50% semest-
ris, siis on võimalik seda teha eksternina. 
Eksternil puuduvad üliõpilase õigused ja ko-
hustused. Eksternil õppekava täitmise mahtu 
ei mõõdeta. Eksternõppes on võimalik soori-
tada õppekavajärgseid eksameid ja arvestusi 
ning kaitsta lõputööd või sooritada lõpueksa-
mit. Ekstern maksab õppemaksu.

Akadeemiline puhkus ja  
õppepuhkus
Õpingud kõrgkoolis on võimalik ajutiselt kat-

kestada, võttes akadeemilist puhkust. Seda 
saab taotleda üks kord õppeperioodi jooksul. 
Akadeemilisel puhkusel olles ei saa taotleda 
õppelaenu, samuti ei maksta sel ajal õppetoe-
tusi ning ei kehti ravikindlustus (v.a tervislikud 
põhjused, lapsehooldus, kaitsevägi). Akadee-
milise puhkuse ajal ei viida üle järgmisele 
kursusele. Samuti lükkub edasi õppe lõpu-
kuupäev puhkusel oldud aja võrra ja peatub 
nominaalne õppeaeg.
Koolis ja tööl samaaegselt käies on võima-
lik võtta õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva 
aastas, millest keskmist töötasu makstakse 
20 kalendripäeva eest. Ülejäänud 10 kalend-
ripäeva ulatuses saab võtta tasustamata puh-
kust. Lisaks on võimalik saada õppeasutuse 
lõpetamiseks 15 lisapuhkepäeva, mille eest 
tasustatakse töötasu alammäära alusel.

Teist korda samal  
kõrgharidusastmel õppimine
Samal kõrgharidusastmel õppimine ei ole 
piiratud ja seda võib teha korduvalt. Kuid pii-
rang kehtib mitmendat korda samal kõrgha-
ridusastmel tasuta õppimisele. Uuesti saab 
tasuta sellele astmele õppima asuda pärast 
õppekava kolmekordse (bakalaureuse- ja 
magistriõppe integreeritud õppekava korral 
kahekordse) nominaalkestuse möödumist. 
Samade kõrgharidusastmetena ei käsitleta 
rakendus- ja bakalaureuseõpet.
Piirang kehtib, kui oled sel õppeastmel õppi-
nud vähemalt poole nominaalajast. See keh-
tib nii siis, kui oled lõpetanud õppekava täies 
mahus, kui ka siis, kui oled õpingud katkesta-
nud pärast õppekava poole nominaalkestuse 
läbimist.

>>> Vaata veel:
www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus
www.haridusportaal.edu.ee
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Kõrgkoolis õppides ja üliõpilaseks saades an-
takse sulle rohkem valikuvabadust. See tähen-
dab, et valid ise aineid, milles kavatsed osa-
leda, valid ise moodulid, kõrvaleriala, samuti 
otsustad ise, millal ja kuhu välisüliõpilasena 
minna või millal akadeemilist puhkust vajad.
Samuti saad rohkem tegutsemisvabadust. See 
tähendab, et sinu otsustada on, kas valmistud 
järgmiseks loenguks, kas ja kui aktiivselt osa-

led loengutes, kas oled oma töödega järje peal, 
kuidas hangid õppematerjale ja valmistud ek-
samiteks.
Siit tabelist leiad kõrgkoolis ja gümnaasiu-
mis õppimise erinevused. Loomulikult tasub 
silmas pidada, et kõik see on alati natuke va-
rieeruv, kuna sõltub kõrgkooli ja õppegruppide 
suurusest ning eriala iseloomust, praktilisu-
sest ja muudest eripäradest.

Kõrgkooli õppima minnes tuleb olla senisest iseseisvam. Vaja on rohkem uurida, planeerida 
ja tegutseda. Kõrgkoolis vastutad oma õpingute eest ainult sina ise.

Mille poolest erinevad  
gümnaasium ja kõrgkool?

Koostaja: Edasiõppija

Kasutatud materjal: „Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat“. K. McMillan, J. Weyers. 
 SA Archimedes, programm Primus, 2011

GÜMNAASIUM KÕRGKOOL

Aeg Õppetunni kestus 45 min. Mitu akadeemilist tundi (45 min) järjest.

Kohalkäimine Kohustuslik. Valikuline, vastavalt vajadusele ja õppeaine 
nõuetele, kohalkäimise jälgimine sõltub 
ainest.

Õppija rühmas Üks vähestest, väikesed klassid, 
õpilasi tuntakse nimepidi.

Üks paljudest, suured rühmad (isegi sadu 
inimesi), üliõpilasi üldjuhul ei tunta nimepidi.

Õppijalt nõutav 
ettevalmistus

Regulaarne, kodutööde täitmise 
kontroll, koolis alustatu lõpe- 
tamine.

Eelnev teemaga tutvumine, iseseisev  
uurimistöö, üldiselt tudengi enda otsustada.

Õpetaja ja õppejõu 
roll

Õpetaja vastutusel; tagasisidet 
antakse.

Loengus õppejõu vastutusel, vähem juhitud 
seminarides, praktikumides ja laboratoorse-
tel töödel; vähem tagasisidet.

Õpetamisstrateegiad Uut materjali esitatakse, 
kontrollitakse, parandatakse ja 
korratakse. Järgnevates tundides 
korratakse ja kinnistatakse.

Tavapäraselt loengutes mõttevahetust ei ole, 
küsimuste esitamiseks vähe aega. Seminarid 
ja laboratoorsed tööd vähem ametlikud ja 
rohke mõttevahetusega.

Nõuded õppimisele Õpitu kinnistamine, lühivastused, 
õpetaja kinnitab õiget vastust.

Iseseisev mõtlemine ja analüüs.

Õppematerjalid Värvilised, seletavad visuaalsed 
abimaterjalid (joonised, pildid), 
teksti julgustatakse kasutama 
sõna-sõnalt.

Tavapärased kõrgkooliõpikud, teadusaja-
kirjad, veebiressursid, slaidid/konspektid, 
suured raamatukogud.

Tagasiside Lühivastused, õpetaja tagasisidet 
eeldatakse ja saadakse.

Eelnev kordamine vähene, tähtajad eelnevalt 
määratud, hinnet saab vaidlustada ja paran-
dada.
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Tule  
Tudengivarjuks!
Miski ei asenda isiklikku kogemust. 
Tudengivarjuna saad parima ülevaate 
Tallinna Tehnikaülikooli elu-olust ja  
võimalustest.

taltech.ee/tule-tudengivarjuks
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Tule  
Tudengivarjuks!
Miski ei asenda isiklikku kogemust. 
Tudengivarjuna saad parima ülevaate 
Tallinna Tehnikaülikooli elu-olust ja  
võimalustest.

taltech.ee/tule-tudengivarjuks

Parima ettekujutuse ülikoolis 
õppimisest saad tudengivarjuna

Tallinna Tehnikaülikoolis teisel kursusel ärin-
dust õppiv Helena käis abituriendina sama eriala 
tudengit varjutamas ja mäletab saadud elamust 
hästi. „Käisin tudengivarjuks kahes ülikoolis ja 
peaaegu ainult selle põhjal langetasingi otsuse,“ 
tunnistab Helena. „Kui ikka päriselt näed, kuidas 
loengud ja õppejõud välja näevad, saad hoopis tei-
se pildi erialast. Mulle andis tudengivarjutamine 
kogemuse, et Tehnikaülikoolis on põnev õppida, 
ja kui on põnev õppida, siis on ka motivatsiooni,“ 
meenutab ta.
TalTechis kolmandat aastat arhitektuuri õppiv 
Birgit Russka kooliõpilasena tudengivarjuks ei 
käinud, kuid teab praegu hästi, et kui käinuks, 
polnuks ta esimesel kursusel nii ehmunud olnud. 
„Ma ei kujutanud ülikoolis õppimist nii ette, et teen 
projekti valmis ja pean seda heaks, aga õppejõu 
tagasiside põhjal pean seda mitu korda ümber te-
gema,“ meenutab ta. Sama asi paneb praegu tema 
„varje“ pisut kohkuma, kuid Birgit tunneb juba 
süsteemi ja oskab neid lohutada: „Pikk tagasiside 
tundub tõesti algul hirmutav, kuid ütlen ka noorte-
le, et see pole suur töö – võtad õppejõu tagasiside 
ette ja hakkad järjest tegema ning selleks on terve 
nädal aega.“
Helena Urbla võttis juba esimesel kursusel tu-
dengina endale kaks varju ja plaanib seda teha 
ka edaspidi – sügissemester jäi vahele, kuna neiu 
oli vahetusüliõpilasena USAs. „Minu jaoks pole  
tudengivarjude mõte see, et inimesed tuleks kind-
lasti siia õppima, vaid et nad saaks teha teadliku-
maid valikuid, millega nad on pärast rahul,“ räägib 
Helena.
Birgit Russka on tudengina pakkunud varju juba 
kümnekonnale kooliõpilasele ja mitte kõik pole 
olnud abituriendid. „Arhitektuur on üks erialadest, 

kuhu sissesaamine ei ole kõige lihtsam, huvi aga 
on hästi suur. Paljud tudengivarjud tahavadki tea-
da, kuidas erialakatse edukalt läbida,“ toob Birgit 
näite korduma kippuvast küsimusest. Tema koge-
mus on, et tihtipeale tulevad erialade ja ülikooli- 
eluga tutvuma 10. ja 11. klasside õpilased ning on 
olnud ka 9. klassi noori, kel seisis ees valik, kas 
gümnaasiumisse minnes valida arhitektuuri kal-
lak. „Avatud uste päeval saad ülikooliga tutvust 
teha, kuid hoopis teine asi on reaalselt tundides 
osaleda ja näha, mida üliõpilased teevad,“ selgitab 
Birgit.
Koolinoortele üliõpilase elu näitamine pakub mi-
dagi ka tudengile endale. „Tänu sellele kogemuse-
le sain oma erialale vaadata teisest vaatenurgast: 
mis võiks olla huvitav sellele, kes seda ainult üheks 
koolipäevaks kogeb? Et talle seda hästi edasi anda, 
pean esmalt endale sõnastama, mida see eriala 
endast kujutab,“ selgitab Helena. Ta lisab: „Muidu-
gi oli mul endal ka põnevam koolipäev. Lisaks sain 
endale uue sõbra.“

Õppekavade kirjeldustest ja õppeainete nimetustest võib gümnasistil olla päris raske aru 
saada, mida siis ikkagi õpitakse. Mida tähendab ülikoolis õppimine? Kui palju see erineb 
gümnaasiumis õppimisest? Mida see eriala endast täpsemalt kujutab? Mida praktiku-
mides tehakse? Mida tähendab projektiõpe? Milline on tudengi argipäev? Guugelda palju 
sa guugeldad, neile küsimustele leiad vastuse ainult päris ülikoolis päris tudengitega 
hängides.

Autor: Mari Öö Sarv

Kuidas tudengivarjuks tulla?
• Leia huvipakkuv eriala ja broneeri sobiv aeg.

• Oota, kuni tudeng sinuga ühendust võtab.

• Pane valmis küsimused, julge neid küsida 
ja uuri varjupäeva jooksul välja kõik, mis 
suudad, ülikooli, õppimise ja tudengielu 
kohta.

• Anna tagasisidet.

• Vajadusel korda.

>>> Loe rohkem ja broneeri aeg siin:  
taltech.ee/tule-tudengivarjuks.
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Mitmekesine 
õppekeskkond 
Eesti parimas 
ülikoolis
Vali oma huvidele 
vastav suund

ut.ee/tutvuülikooliga
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Peale põhikooli lõpetamist oli mul kindel plaan  
siduda oma tulevik fotograafiaga, aga kui 
olin sel alal õpinguid alustanud, mõistsin, et 
minu tõeline kutsumus on hoopis kirjutami-
ne. Olen kirjutamist armastanud juba lapsest  
saati, kuid tundus, et selleks, et saada päriselt 
heaks kirjanikuks, tasub mul esmalt ülikoo-
lis kirjandust õppida. Talvel enne sisseastu-
mist lähemalt Tartu Ülikooli võimalikke 
õppekavasid uurides avastasin, et Eesti 
kirjanduse suund ei olegi päris selline, nagu 
olin kujutlenud.
See muutis mu plaane ja lõi mitmeks näda-
laks jalad alt. Õnneks oli mul veebruari lõpus 
võimalus mõneks ajaks ära sõita. Keskkon-
navahetus andis uue perspektiivi: avastasin, 
et mitte kirjandusteadus, vaid lugude jutusta-
mine ja kuulamine on see, mis mind päriselt 
paelub. Niiviisi jõudsin pärimuse ehk folklo-
ristika juurde, mis on nüüd mu peaeriala.
Plaanide muutumist ei tasu kindlasti karta. 
Palju parem on teha muutusi enne sisseastu-
mist, kui avastada oma eksitus alles õpingute 
ajal. Hea võimalus veenduda, kas plaanitud 
eriala sobib sulle, on minna tudengivarjuks. 
Kindlasti olnuks ka mul eriala valimine liht-
sam, kiirem ja stressivabam, kui oleksin seda 
võimalust kasutanud. Tudengivarjuna näed, 
milline on su soovitud õppekava argipäev, ja 
saad vastuse kõikvõimalikele õpingutega seo- 
tud küsimustele.
Esimesel kursusel annavad kohustuslikud 
ained valitud erialast juba selgema pildi silme 
ette. Kui juhtub, et sulle pakub huvi lausa mitu 
õppesuunda või eriala, siis võid valida lisaks 
meelepärase kõrvaleriala ja see ei pea olema 

sugugi sinu enda instituudi erialade hulgast. 
Võid õppida korraga kas või bioloogiat ja aja-
lugu või kehakultuuri ja kirjandust. See kõik 
muudab su õpingud mitmekülgsemaks ja põ-
nevamaks ning lõpptulemusena suurendab su 
konkurentsivõimet tööturul. Selleks, et oma 
ülikoolikogemust veelgi rikastada, võid liituda 
mõne tudengiorganisatsiooniga.
Kui oleksin praegu samas kohas, kus aasta 
tagasi, kasutaksin kindlasti rohkem abituri-
entidele mõeldud võimalusi. Eriala valimisel 
oleks peale tudengivarjuprojekti abiks olnud 
ka karjäärinõustaja. Võimaluse korral osa-
leksin kindlasti lahtiste uste päeval, kust 
saab palju kasulikku infot õpingute kohta, aga 
pealekauba võib kohtuda toredate inimestega, 
kellest saavad tulevikus sinu ülikoolikaasla-
sed ja ehk isegi sõbrad.
Kokkuvõttes tasub kasutada kõiki olemas- 
olevaid võimalusi ja teha eriala valimise prot- 
sessist enda jaoks lahe kogemus. Ära hoia 
liialt kinni oma algsetest ideedest, sest muidu 
võid mööda minna mõnest hoopis sobivamast 
võimalusest. Võimalusi aga on Tartu Ülikoolis 
tõesti palju!

Keskkool on läbi. 
Mis edasi?
Ülikooli ja eriala valik on suur otsus, mille langetamiseks tasub võtta aega. Iseenda jaoks 
sobivaima erialani jõudmine võib osutuda arvatust keerulisemaks, kuid tasub meeles pida-
da, et sa pole sel teekonnal üksi. Selleks jagan siin artiklis oma värskeid kogemusi-mõtteid 
õpinguplaane puudutavate kannapöörete, sobivaima eriala leidmise ja Tartu Ülikooli võima-
luste teemal.

Autor: Liisa Nurme, Tartu Ülikooli üliõpilane
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Amet kogu eluks  
Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkoolist!

Kes on oodatud õppima?
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli on eelkõige oodatud 
õppima igas vanuses noormehed, neiud, mehed ja 
naised, kellel on vähemalt keskharidus. Pea mee-
les, et meie juures õppimiseks pole iial liiga hilja ning 
võid kandideerida ka aastaid pärast gümnaasiumi 
või mõne teise kõrgkooli lõpetamist! Lisaks selle-
le on kandideerides oluline kõrge õpimotivatsioon 
ja kindel soov pärast lõpetamist panustada ter-
vishoiusüsteemi toimimisse, töötades tervishoiu- 
valdkonnas üle Eesti.

Kuidas toimub vastuvõtt?
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik õppida 
seitsmel kutseõppe, kaheksal rakenduskõrghari-
duse ja ühel magistriõppe õppekaval. Gümnaasiu-
mi riigieksamite tulemusi vastuvõtul ei arvestata. 
Peamiselt arvestatakse kandideerijate gümnaa-
siumi lõputunnistuse teatud ainete keskmist hinnet 
ning lisaks sellele vastuvõtutesti/-katse ja vastu-
võtuvestluse tulemusi, mille käigus hinnatakse 
näiteks kandidaadi funktsionaalset lugemisoskust, 
õigekirjaoskust, kutsemotivatsiooni, valmisolekut 
õppetööks ja suhtlemisoskust. Samuti annab vas-
tuvõtul lisapunkte gümnaasiumiastme õpilastele 
mõeldud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli valikkursus-
te läbimine. Soovitame iga õppekava vastuvõtutin-
gimustega eraldi tutvuda meie kodulehel.

Kuidas toimub õppimine?
Tervise valdkonna spetsialistiks õppimine käib suu-
res mahus erinevate praktiliste tegevuste kaudu. 
Praktikumideks on kõrgkoolis olemas kõrgtehno-
loogiline simulatsioonikeskus, mis võimaldab õp-
puritel läbi mängida ja analüüsida erinevaid elulisi 

situatsioone. See kõik muudab tervise valdkonna 
spetsialistiks õppimise tohutult kasulikuks ja põne-
vaks! Lisaks sellele on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoo-
li kõik õppekavad rahvusvahelised, mis tähendab, 
et meie õppuritel on suurepärane võimalus soori-
tada praktika ka välismaal. Iga õppekava õppetöö 
korraldusega on võimalik tutvuda meie kodulehel.

Kui sul on küsimusi, siis kirjuta meile julgelt 
Facebookis või vastuvott@ttk.ee.

Autor: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Koduleht: ttk.ee
 @tervise_kool
 @tervisekool

Tervis on elanikkonna alustala ja üha enam tunneme, kui oluline on, et jätkuks piisavalt 
spetsialiste, kes oskaks vajadusel meie tervise ja tervenemise eest hoolitseda. Tervishoid 
jääb meiega alatiseks ja tervishoiualase õppekava lõpetanuna kindlustad endale töökoha 
kogu eluks!
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Eesti Maaülikoolis õpid hoolima 
maast, metsast ja loomadest

Mis on maaülikool?
Eesti Maaülikool on oma nime kandnud 15 aastat, 
kuid tema ajalugu on pikk ja värvikas, ulatudes aas-
tasse 1848, mil Tartusse rajati veterinaariakool. Ve-
terinaarmeditsiin on maaülikoolis väga tähtis õppe- 
ja uurimissuund ka praegu, kuid aastate jooksul 
on sellest ülikoolist kasvanud välja hoopis midagi 
enamat. See on ülikool, kus uuritakse bio- ja rohe-
majandust ning seda, kuidas maa-, vee- ja loodus-
ressursse kasutada selliselt, et tagada elukvaliteet 
ka tulevastele põlvedele.
Kas teadsite, et õpe ja teadus Eesti Maaülikoolis on 
kõrgel tasemel? Ülikool asub maailmas 50 parima 
ülikooli seas oma põhilistel vastutusaladel, milleks 
on metsandus ja põllumajandus.
Õpe on siin praktiline ning toimub nii linnakus kui 
ka õppebaasides üle kogu Eesti. Tihedat koostööd 
tehakse ettevõtetega, kes ootavad samuti tuden-
geid enda juurde praktikale. Maaülikooli laborites 
on uus ja äge tehnika, millega saab juba kooliajal 
teha teadust nagu päris teadlane.
Maaülikool mõtleb roheliselt. Siin on keskkon-
nasäästlikkust rõhutavad õppekavad ning lisaks 
metsade ja maade hoidmisele ja vee puhastamise-
le uurivad teadlased näiteks seda, kuidas toota toitu 
jäätmevabalt.
Kuid mis kõige olulisem: Eesti Maaülikoolis õppi-
des ootab sind kindel tulevik. Ükskõik, millise eriala 
sa valid, oled oodatud nii ettevõtluses kui ka avali-
kus sektoris, et kanda vastutusrikkaid ülesandeid. 
Maaülikooli haridus lubab sul maailma avaramalt 
vaadata. Sa mõistad, kuidas toimida ja milliseid ot-
suseid teha selleks, et ühiskond oleks varustatud 
toidu, puhta vee ja sooja toaga ning seda kõike nii, 
et säiliks elukeskkond ka tulevastele põlvedele. Tee 
oma valik ja tule õppima maaülikooli!

Tudengid on rahul
Igal aastal uurib maaülikool, mida tudengid oma 
ülikooli juures kõige enam väärtustavad. Enim tõs-
tetakse esile sõbralikke õppejõude ning mugavat ja 

kompaktset linnakut, mis koos loovad mõnusa õpi-
keskkonna. Näiteks asuvad ülikooli mõlemad ühis-
elamud otse linnakus ja nii jõuab loengusse kõigest 
viie minutiga.
Kes tahab päeva jooksul sportida, saab seda linna-
kus igal ajal teha. Loengute vahepeal saab mängida 
pinksi, visata korvpalli või tõsta kangi. Talvel on linna-
ku naabruses avatud suusarajad ja uisuväljak, suvel 
tenniseplatsid, ning ka rand Emajõe ääres on kiviga 
visata.
Hea side õppejõududega jääb püsima ka pärast lõ-
petamist. Koostöö on kasulik, et uued teadussaavu-
tused jõuaksid kiiremini ettevõtlusesse ning looksid 
ühiskonnas laiemat kasu.
Vingeid tudengiprojekte algatatakse maaülikoolis 
aastaringselt. Siin tegutsevad üliõpilasesindus ja 
erialaseltsid, kellega koos end tulevikuks hästi ette 
valmistada ning tööd praktiseerida koos oma ala pro-
fessionaalidega.
Hoia sisseastumisinfol silma peal maaülikooli kodu-
lehel ja tee oma valik: www.emu.ee/sisseastujale

Maaülikoolis õpib noori paljudest riikidest ja tudengielu toob 
uusi sõpru nii kodu- kui ka välismaalt.

Autor: Eesti Maaülikool

Tartus, otse Tähtvere roheluses, asub meie loodusõpingute tippkeskus – Eesti Maaülikool. 
Kuigi ülikoolilinnak paikneb linna servas, asub see üsna mugavalt kesklinna läheduses. 
Näiteks kõnnib siit Raekoja platsile vaid 20 minutiga.
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Autor: Johanna Tau, Sisekaitseakadeemia kommunikatsioonispetsialist

Sisekaitseakadeemiast 
algab Eesti turvalisus

Maris Praats
finantskolledž, toll ja maksundus
Soov minna Sisekaitseakadeemiasse õppima oli 
mul väikesest peale, kuid erialavalikus ei olnud 
ma päris kindel kuni gümnaasiumi lõpuni. Mind on 
alati huvitanud majandus ja ühiskonnaprotsesside 
toimimine ning seetõttu tundus, et just Sisekaitse-
akadeemia finantskolledž ühendab minu huvisid 
kõige rohkem.
Akadeemias õppimise juures meeldib mulle kogu-
kond – koos õpivad kõik siseturvalisuse valdkonna 
tegijad, samuti on enamik õppejõude varasema 
erialase töö kogemusega, mistõttu oskavad nad 
teadmisi realistlike näidetega ilmestada. Lisaks 
meeldib mulle praktiline ja mitmekülgne õpe ning 
et on palju võimalusi sportimiseks ja enesearen-
guks.
Ma usun, et finantskolledžisse sobib inimene, kel-
lele meeldib majandus, kellele meeldib nii kontori- 
kui ka välitöö ning kel on soov õppida. Tulevastele 
õppuritele soovitan võtta kõigest osa nii palju kui 
võimalik, nautida tudengielu ning alustada vara-
kult eksamiteks ettevalmistusega.

Mihkel Nikolai, 
justiitskolledž, korrektsioon
Kui ma Jakob Westholmi gümnaasiumi kullaga 
lõpetasin, tundsin, et minu ees on kõik teed val-
la. Algselt suundusin õppima hoopis TalTechi IT 
erialale, kuid esimese kursuse lõpus mõistsin, et 
minu kutsumus asub mujal. Möödus aasta, otsides 
seda õiget, kui lõpuks leidsin endale tähendusrik-
ka karjääri just vangla ja justiitskolledži näol.
Sisekaitseakadeemia on minu meelest vapustav 
koht õppimiseks. Siinne õpilaskeskne õpetamine 
ning kadeti ja õppejõu suhe on midagi, mida ma 
teistes kõrgkoolides kohanud pole. Eriti meeldivad 
mulle ained nagu „Sotsiaaltöö vanglas“ ja „Kor-
rektsioonipsühholoogia“, kus me arutame semi-
nari vormis, miks keegi tunneb vajadust panna 
toime kuritegu ning kuidas me saame teda mõista 
ja aidata.
Ma usun, et justiitskolledžisse sobivad kõik, kelle 
jaoks on oluline tulevikus töötada missioonitun-
dega ametikohal, ning ka need, keda huvitab laia- 
ulatuslik teadmiste pagas. Kui Sa pole kindel, 
kuhu edasi õppima minna või kelleks saada, siis 
ära muretse – ükski samm edasi ei tee halba. Pa-
rema arusaama endast ja oma huvidest saad siis, 
kui jätkad õpingute ja enesearendamisega. Edu 
oma kutsumuse leidmisel!



KÕRGHARIDUS

www.haridusinfo.ee   •    www.facebook.com/edasioppijaEDASIÕPPIJA 202240 41

Autor: Johanna Tau, Sisekaitseakadeemia kommunikatsioonispetsialist

Rudolf Kopti
päästekolledž, päästeteenistus
Eelnevalt olen õppinud Sisekaitseakadeemias kaks 
aastat – ühe aasta päästjaks, teise päästemeeskon-
na juhiks. Vahetult peale kaitseväge otsustasin oma 
tädimehe eeskujul proovida kätt päästja ametis. 
Omasin siis päästekolledžist ja päästja tööst väga 
väheseid teadmisi, aga koolis õppides ja tööd alusta-
des sai mulle kiiresti selgeks, kui väga see töö mulle 
sobib. Head teha on hea ning vast seepärast olengi 
oma elukutseks valinud just siseturvalisuse ja kol-
mandat korda õppimise Sisekaitseakadeemias.
Mulle meeldib väga Sisekaitseakadeemia ühte-
hoidev koolipere. Lisaks headele õppetingimustele 
toetab kool justkui igat aktiivset inimest ka eraldi. 
Näiteks mina olen saanud võimaluse esineda eri-
nevatel kooliüritustel ning esindada akadeemiat ja 
oma kolledžit erinevatel messidel. Isegi president 
Kaljulaidile olen päästekolledži tegemistest aru 
andnud. Need võimalused, mis akadeemia loob, 
arendavad ja loovad põnevaid väljakutseid. Lisaks 
on Sisekaitseakadeemias aktiivne üliõpilasesindus, 
kes kaasab oma õpilasi erinevatel vahvatel üritustel.
Päästekolledžisse sobib õppima inimene, kes on 
abivalmis, omab kindlat tahet panustada siseturva-
lisusesse ja otsib väljakutseid. Tulevast õppurit võiks 
saada iseloomustada ka sõbraliku meeskonnamän-
gijana. Soovitan tutvuda ja proovida võimalikult palju 
erinevaid valdkondi, kasutada kõiki õpilasvarju- ja 
tutvumispäevade võimalusi ning küsida küsimusi 
nende valdkondade inimestelt endilt. Kasutades 
neid võimalusi, võib saada pildi selgemaks. Või just 
vastupidi hägusemaks. Aga võibolla veab ja esimese 
valikuga läheb täppi – nagu minulgi!

Alice Süvalep
politsei- ja piirivalvekolledž, politseiteenistus
Mu otsus tulla õppima Sisekaitseakadeemiasse tuli 
üsna ootamatult. Mind on alati huvitanud politseitöö 
ja kuna gümnaasiumis oli riigikaitse moodul, mis 
mind väga huvitas, siis ühel päeval mõistsin, et po-
litseitöö on see, millega soovin tulevikus tegeleda. 
Tunnen, et ei ole veel kordagi pidanud oma valikut 
kahetsema.
Mulle meeldib akadeemia juures kõige enam see, et 
õppetöö on üsna praktiline. Ei ole ainult kuiva teoo-
riat, vaid saab ka oma teadmisi praktiseerida. Mul 
on päris mitu lemmiktundi – näiteks enesekaitse- ja 
relvatunnid, sest need on praktilised. Õppides juba 
kolmandal kursusel, tunnen, kuidas nendes tundi-
des õpitud teadmised ja oskused on külge jäänud. 
Ja samuti olid õppejõud väga vahvad!
Minu meelest sobib politsei- ja piirivalvekolledžisse 
õppima inimene, kes on julge, arukas ning kindel, et 
see on miski, mida ta tahab teha.
Kes alles otsustavad, mida nad oma eluga teha soo-
vivad, siis neile ma ütleksin seda, et ära kiirusta ja 
võta aega otsustamiseks. Ära tee valikuid selle järgi, 
et see on lihtne tee või et keegi teine soovib, et sa nii 
teeks. Kuula oma südant ja tegutse selle järgi!

>>> Tutvu Sisekaitseakadeemiaga  

lähemalt www.sisekaitse.ee.
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Tervisekaitse spetsialist tegeleb 
nii inimese kui ka keskkonnaga

Miks tasub õppida Tervisekaitse spet-
sialistiks?
Sellel erialal saab teadmised peaaegu kõigest, 
mis puudutab keskkonna ja inimese vastastikmõ-
ju. Õpitakse aineid anatoomiast kuni jäätmema-
janduseni, see annab väga laialdased võimalused 
edasiõppimiseks.

Mis on Sulle õppe juures meeldinud?
Väga laiapõhjaline õpe, komplekssed teadmised – 
ma saan aru, kuidas toimib inimese organism ja 
keskkond meie ümber ning kuidas need kaks pea-
vad käima kooskõlas, et Maal toimuks jätkusuut-
lik areng. Minu jaoks on väga oluline teadmiste 
omandamine praktika kaudu. Tervisekaitse erialal 
on iga aasta mitmesuguseid praktikaid erinevates 
ettevõtetes ja tänu sellele saan juurde nii teadmisi 
kui ka kogemusi, et peale lõpetamist endale eri-
alane töö leida. Kogemused on ju just need, mida 
tööandjad uutelt töötajatelt ootavad.

Milliseid võimalusi näed, kui kõrgkooli 
ära lõpetad?
Variant on minna magistrantuuri kas Eesti Maaüli-
kooli ergonoomika või Tartu Ülikooli rahvatervise 
erialale. Usun, et tervisekaitse eriala lõppedes 
leiab tööd igaüks, kellel on selleks reaalne soov ja 
huvi. Väga paljud ettevõtted otsivad töökeskkon-
naspetsialiste, kes aitaksid töökeskkonda muuta 
turvalisemaks, ja kuna minu soov on olnud alati 
inimesi aidata või neid toetada, siis miks mitte olla 
mõnes ettevõttes see inimene, kelle poole saavad 
töötajad terviseküsimuste tekkides tulla.
Kunagi sooviksin väga töötada Terviseametis. 
Praegu olen seal COVID-19 viirusega seoses kõne-
keskuses tööl, kuid usun, et ka inspektori töö oleks 
mulle meeltmööda. Valikuid, mida Tervisekaitse 
spetsialisti eriala lõppedes teha, on palju. Tuleb 
lihtsalt endale selgeks teha, milline suund kõige 
enam huvitab.

Tervisekaitse spetsialist tegeleb tervisliku elukeskkonna ja igapäevase heaolu tagamisega 
ning kontrollib tervisekaitsenõuetest kinnipidamist. Ta võib töötada näiteks töökeskkon-
naspetsialistina, Terviseametis ja Tööinspektsioonis, aga ka Sotsiaalministeeriumis või 
eraettevõtluses. Töölesaamise võimalused on head ja ka töötasu motiveeriv. Parim on aga 
see, et saab mitmekülgseid ja huvitavaid teadmisi, usub Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Ter-
visekaitse spetsialisti õppekava 3. kursuse üliõpilane Gerda Frederike Enok.

Autor: Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kommunikatsioonijuht Jaanika Niinepuu
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Miks EKA?
Küsisime neljalt Eesti Kunstiakadeemia tudengilt, 
kuidas kujunes nende erialavalik ja miks nad just 
EKA kasuks otsustasid. Vastasid arhitektuuritu-
deng Helin, stsenograafia eriala valinud Kadri, 
kunstiteaduse üliõpilane Mikael ning graafilist di-
saini õppiv Villem.

MIKAEL
Erialavalik oli üsna raske, 
kuna tundsin huvi paljude 
valdkondade vastu. Mulle 
meeldib näitustel käia ja 

kunsti üle mõelda. Samuti 
pakub huvi ühiskonnas toi-

muv, poliitika, väitlemine, ka 
ajalugu. Ainuke õppekava, mis minu 

jaoks kõik kombineeris, oli EKA kunstiteaduse ja 
visuaalkultuuri eriala.
Nüüd, pärast kolme aastat, võib öelda, et olen ot-
susega väga rahul. Positiivseim kogemus on olnud 
kõik see, mis on loonud meie erialase kogukonna –  
välipraktikareisidest argipäevaste jutuajamisteni 
puhkeruumis, loengud ja diskussioonid legen-
daarsete õppejõududega, nagu Jaak Kangilaski või 
David Vseviov, tundidepikkused arutelud kursuse-
kaaslastega kunsti ning sellega seonduva üle, jne.

KADRI
Nagu paljudel, ei olnud minulgi 

halli aimu, mida pärast kesk-
kooli edasi teha. Hakkasin 
kõrgkoolide erialasid lihtsalt 
läbi kammima, ülikool üli-
kooli kaupa. Järjekord jõudis 

EKAni, klõpsasin stsenograa-
fiale – toona ei midagi ütlev 

mõiste – ja avastasin enda jaoks 
tähtsamad märksõnad: teater, interdist-

siplinaarsus, Semper, kunstikool. Tundus täitsa 
okei. Aga tuli välja, et on suurepärane.
Stsenograafia on väga laia haardega eriala, mis 
treenib mõistma ja looma kunstilisi kujundeid 
universaalselt, nii et neid saab rakendada kõikjal 
tänapäevases kunstis. Õpe toimub läbi pideva kat-
setamise ja oma ala fanattidega vesteldes. Parim 

osa EKAs ongi siinsed inimesed – ükskõik, kas 
kohtume ühisel pudruhommikul, reivil või prog-
rammiõppetunnis.

HELIN
Ma teadsin, et tahan oma 
elus tegeleda ümbritseva 
keskkonna ning ruumi-
ga, kuid lõplik erialavalik 
ei olnud kindel. Huvitusin 
nii inseneriteadusest kui ka 
loomekunstist. Kuldse kesktee-
na tundsin, et arhitektuur on minu 
jaoks ainuõige valik. Siin saan keskenduda mõ-
lemale poolele ning lõpptulemusena luua midagi 
käegakatsutavat.
Gümnasistina kaalusin kõiki arhitektuuri õpeta-
vaid Eesti ülikoole. Lõpuks otsustasin EKA ka-
suks kooli ajaloo, õppejõudude ning üldise hõngu 
pärast. Avatud uste päeval tundsin, kuidas see on 
minu koht ning kõik on siia teretulnud. Õppejõu 
ning tudengi vahel ei ole tavapärast distantsi ning 
valitseb totaalne loomevabadus. EKAs saab kõik 
oma ideed ellu viia, kui vähegi tahtmist on.

VILLEM
Eriala valides teadsin, et tahan 
õppida midagi loomingulist. 
Graafiline disain tundus põ-
nev valdkond ja ka EKA atmo-
sfäär minu jaoks kõige õigem 
ja mugavam. Mulle meeldis, et 
õpe toimub väikestes gruppides, 
mitte suurtes loengusaalides, kus 
kõik su ümber on võõrad.
Olin teadlik graafilise disaini eriala suurest konkur-
sist, kuid otsustasin proovida. Enda arvates polnud 
mu tööd liiga head, aga kuidagi õnnestus ikkagi en-
nast siia sisse libistada.
Mulle meeldib, et sel erialal saad tegeleda ükskõik 
millise huvipakkuva teemaga, lahendades selle 
probleeme või väljendades end graafiliste elemen-
tide abil. Siin saab endale väga tugeva kultuurilise ja 
sellega seotud üldisemate sotsiaalsete teemade 
pagasi, millega ma väga rahul olen.

KÕRGHARIDUS
Autor: Eesti Kunstiakadeemia
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Inimene peab õppima eksisteerima 
koos robotitega
Kui robotid teevad üha rohkem meie eest tööd 
ära, küsib iga inimene, mida üldse õppida ja mis 
on perspektiivikas?
„Kogu meie ühiskond on loodud inimestele ja 
me ise loome seda,“ ütleb Tallinna Tehnika-
kõrgkooli robotilabori juhataja Kristo Vaher, kui 
räägib sellest, kuidas robotid ühilduvad meie 
igapäevaeluga ning kas robotiseerimist peaks 
tavaline inimene pigem pelgama või mitte.
„Robotid meie keskkonda veel väga hästi ei 
istu – me peame hakkama seda alles muutma 
ühesuguseks, et roboti jaoks oleks see standar-
diseeritud. Näiteks tehakse diivanid sellise kõr-
gusega, et robot mahuks selle alt koristama,“ 
selgitab Kristo Vaher.

Inimesed ei taha rutiinset tööd
Tänapäeva inimesed ei taha enam teha rutiinset 
tööd, kus peab tegema pidevalt ainult ühte lii-
gutust. See on ka füüsiliselt ja vaimselt kurnav. 
Just siin on robotid ideaalsed asendajad.
Hiina on Kristo Vaheri sõnul praegu üks kõige 
suuremaid robotiseerijaid maailmas. „Inimesed 
tahavadki rohkem palka ja paremat elu, mistõt-
tu nad ei ole nõus enam odavat ja töömahukat 
tööd tegema.“ See sunnib Hiinat järjest rohkem 
oma tööstusharusid robotiseerima. Robotid on 
praeguseks juba mõneti ka odavamad kui ini-
mene. Kui võrrelda, siis robotid teevad sama 
„palgafondi“ sees rohkem ja efektiivsemalt au-
tomatiseeritud tööd ning võivad seda teha igal 
ajal. See tähendab, et nii-öelda tasuvusaeg on 
robotite puhul jõudnud isegi mõne kuuni.

Robotit pole lihtne õpetada
Kuigi iseliikuvad autod on ammu olemas, ei ole 
need laialt levinud. Miks? Sest need ei saa hak-
kama inimese keskkonnas, mis on iseliikuva 
auto jaoks liiga kaootiline. Robotitele väikeste 

detailide õpetamine on keeruline ja ka iseõp-
pimise võime on veel väike. Näitena võib tuua 
iseliikuva auto puhul kasvõi teel oleva veelom-
bi. Need on erineva kuju ja väljanägemisega, 
aga inimene oskab lompi vältida, kuna eeldab, 
et selle all võib olla ka suurem auk, mis lõhub 
autot. Iseliikuvale autole aga selgeks teha, et te-
gemist on lombiga (mille all võib olla suur auk), 
on keeruline.

Tehnika- ja sotsiaalvaldkonnad  
täiendavad tulevikus teineteist
Tehnikavidinad, mis aitavad paremini, kauem 
ja turvalisemalt elada, on tegelikult tänaseks 
olemas. „Pulsikellad ja käekellad, mis annavad 
informatsiooni selle kandja kohta. Näiteks, kui 
vanainimene kukub, siis tehnika suudab tuvas-
tada, et inimene on kukkunud, ja abi kutsuda. 
Robot aga on lihtsalt tööriist, mille inimene 
programmeerib midagi tegema – sellel ei ole 
veel empaatiat, suhtlusoskust ning iseotsustus-
võimet,“ täpsustab Kristo Vaher.
Inimene vajab suhtlust ning kuna keskmine elu-
iga pidevalt tõuseb, tekib vanu ja sageli üksinda 
elavaid inimesi aina juurde. Näiteks elatakse 
Jaapanis sageli juba üle saja aastaseks ja ük-
sindus on selle kultuuri eripära, sest inimesed 
ei ela koos põlvkonniti, nagu Lõuna-Euroopas. 
„Üksikud eakad vajavad sotsiaalset kaaslast 
ja tehnika tuleb siin appi. Aina enam tuntud 
suhtlusrobotid asendavad inimest ka sellises 
olukorras. Võib öelda, et tehisintellekt on järjest 
arenemas, kuid kõik valdkonnad, kus on vaja 
inimlikku mõistmist ja mõtestamist, ei kao veel 
niipea. Näiteks kõik teemad, kus inimene peab 
panustama, kas suhtlemise või inimloogika mõ-
testamisega. Ka vigade ülesleidmine ja nende 
parandamine käib robotil tänases maailmas 
kindlasti veel üle jõu,“ räägib Kristo Vaher.
Samas ütleb Kristo Vaher, et teisalt kõik, mida 
annab standardiseerida ja süstematiseerida, 

Muutusi läbi tegev tööturg tekitab lisaks uutele karjäärivõimalustele ka hirmu, et tänased töökohad 
kaovad ja tehnoloogia asendab inimeste töö. Nii tekibki õigustatud küsimus, millise valdkonna 
suunas vaadata ning milliseid isikuomadusi arendada, et oleks heas töövormis ka tulevikus.

Kuidas valmistuda 
tulevikutööks ja mida õppida?

Autor: Tallinna Tehnikakõrgkool
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näiteks kasvõi seadusandlusega tegelemine, 
võib tulevikus olla robotite pärusmaa. „Loomu-
likult tekivad ka seal küsimused, kuidas ja mille 
põhjal valida erinevate otsuste vahel ning ilm-
selt selle ütleb robotile ette ikkagi inimene.“

Digioskuste kõrval on sama olulised 
sotsiaalsed oskused
On kindel, et kui osa töökohti kaobki, siis samal 
ajal on tehnoloogia areng loonud uusi asemele, 
sest ka automatiseerimine, robotid ning tehni-
ka kasutamine vajavad pidevat uuendamist ja 
arendamist.
Kindlasti on inimestel aga peaaegu igal elualal 
vaja olla tulevikus veelgi „digisuutlikum“ ja seda 
samal ajal, kui digiprotsessid täiustuvad, muu-
tuvad ja arenevad tohutu kiirusega. Võib ka öel-
da, et osa nendest jääb omakorda ajale jalgu.
Tallinna Tehnikakõrgkooli sotsiaaltöö õppeka-
va juhi Helen Kooli sõnul on tuleviku tööturul 
ülioluline sotsiaalne (suhtlus)oskus. „Sotsiaal-
seks oskuseks loetakse ka inimese kohanemis-
võimet pidevalt muutuva keskkonna, kaasa ar-
vatud töökeskkonnaga. Tuleviku sotsiaaltöötaja 
jaoks on väga oluline taiplikkus ja kohanemine 
muutustega – sotsiaalvaldkond on keerukas ja 
väljakutseid pakkuv, aina enam lisandub sinna 
ka tehnoloogiat.“

Sotsiaaltöö tõuseb perspektiivikaks 
erialaks
Tuleviku tööturul otsustab ilmselt inimene teh-
noloogiliste suundade üle. Tehnoloogia on abiks 
keerukate küsimuste ja olukordade lahendami-
sel. Digitehnoloogia suudab analüüsida tohutul 
hulgal andmeid ning koostada suurte and-
mehulkade korral mustreid, mille põhjal ennus-
tada suurte hulkade liikumisi ja muid protsesse, 
kuid tehnoloogia jääb hätta üksikisiku tasandil.
„Inimkäitumise mõtestamisel, analüüsimisel ja 
mõistmisel just üksikisiku tasandil on hädasti 
vaja teiste inimeste kaasamist ja abi. Seetõttu 
on ka sotsiaaltöö kindlasti perspektiivikas vald-
kond, sest teadmised psühholoogiast, nõusta-
misest ja klienditööst ning sotsiaalpoliitikast ja 
hoolekandesüsteemist annavad tulevikukesk-
konnas töötajale kindlasti eelised,“ selgitab 
Helen Kool.
Sotsiaaltöötajaamet eeldab sallivust ja pühen-
dumust, head pingetaluvust ja empaatiavõimet, 
vastutustunnet ning väga head suhtlemis- ja 

koostööoskust, kuid seda kõike on võimalik ka 
õppida ja arendada. Sotsiaaltöö sobib neile, kel-
lele lähevad korda teiste mured ning kes soovi-
vad ühiskonda hoolivamaks muuta. Hea etteval-
mistusega empaatilisi sotsiaaltöötajaid vajavad 
nii riigi- ja omavalitsusasutused kui ka eraette-
võtted. Sotsiaaltöötaja haridus annab hea baasi 
ka omal käel tegutsemiseks juhuks, kui näed 
oma tulevikku sotsiaalse ettevõtjana.
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OMA 
EESMÄRKIDE 
SAAVUTAMISEL!

TALLINNA  ÜLIKOOL 
ON  ESIMENE   VERSTAPOST  

sisseastumine: 15.-30. juuni

Vaata kõiki erialasid:  
tlu.ee/sisseastumine
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Kui muusika ja teater on Sinu 
teemad, siis EMTA on Sinu ülikool!

Väikese ülikooli suur eelis on, et suudame iga oma 
üliõpilasega individuaalselt õiget rada koos otsida 
ning toeks olla. Meil saab bakalaureuse-, magist-
ri- ja doktoriõppe tasemel õppida kõiki tähtsamaid 
muusika ja teatrikunstiga seotud erialasid – orelist 
ja klavessiinist džässi ja pärimusmuusikani; näit-
lejatest, lavastajatest dramaturgideni; muusika-
teadlastest ja -õpetajatest kultuurikorraldajateni. 
EMTA tähendab sadat ja kahte aastat kogemu-
si muusika- ja teatrihariduses, mis loob tugeva 
klassikalise aluspinna, et tegutseda moodsa üli-
koolina tänapäeval.

EMTAs õpetavad väljapaistvad loovisikud, teadla-
sed ja oma ala spetsialistid. Tihe kontakt õppejõu-
dudega loob ühelt poolt väga intensiivse, kuid tei-
salt mõnusa ja individuaalse ning koostööl püsiva 
õppe.
EMTA pakub rahvusvahelist õpikogemust. Ole-
me uhked, et kõrvuti Kölni, Leipzigi, Müncheni ja 
teiste tipptasemel muusikakõrgkoolidega asume 
mainekas rahvusvahelises kõrgharidusasutusi jär-
jestavas edetabelis QS World University Rankings 
esituskunstide pingereas tugeval 51.–100. posit-
sioonil.

Mida EMTAs õppida saab?
• Muusika interpretatsioon – klahv-, keel-, puhk- 

ja löökpillid, klassikaline laul, kooridirigeerimi-
ne (bakalaureuse- ja magistriõpe); kamme-
ransambel, saateklass,     sümfooniaorkestri 
dirigeerimine, puhkpilliorkestri dirigeerimine, 
varajane muusika (magistriõpe)

• Helilooming ja muusikatehnoloogia – heliloo-
ming, elektroakustiline ja audiovisuaalne looming 
ning helirežii (bakalaureuse- ja magistriõpe)

• Džässmuusika (bakalaureuse- ja magistriõpe)
• Pärimusmuusika (bakalaureuseõpe)
• Kaasaegne improvisatsioon (magistriõpe)

• Nüüdismuusika interpretatsioon ja loome (ma-
gistriõpe, ühisõppekava Stockholmi Kuningliku 
Muusikakõrgkooli, Lyoni konservatooriumi ning 
Hamburgi Muusika- ja Teatrikõrgkooliga) – 
järgmine vastuvõtt 2024. aastal

• Kaasaegsed etenduskunstid (magistriõpe) –  
dokumentide vastuvõtt 1. märtsini 2022

• Muusikauuringud ja -korraldus (bakalaureuseõpe)
• Muusikateadus (magistri- ja doktoriõpe)
• Muusikapedagoogika (bakalaureuseõpe)
• Muusikaõpetaja (magistriõpe, ühisõppekava 

Tallinna Ülikooliga)
• Interpretatsioonipedagoogika (bakalaureuse- 

ja magistriõpe)
• Kultuurikorraldus (magistriõpe, ühisõppekava 

Estonian Business Schooliga) – järgmine vastu-
võtt 2023. aastal

• Lavakunst (bakalaureuseõpe) – lavastaja ja dra-
maturgi õppesuundadel 2022. aastal vastuvõtt 
lõppenud, järgmine vastuvõtt 2026. aastal; näit-
leja õppesuunal dokumentide vastuvõtt kuni 31. 
märtsini 2022, järgmine vastuvõtt 2024. aastal

• Teatrikunst ja teatripedagoogika  
(magistriõpe) – 2022. aastal vastuvõtt lõppenud

• Muusika- ja teatrikunst (doktoriõpe)

Vastuvõtuinfo:   
eamt.ee, vastuvott@eamt.ee, 667 5709 

OLED VÄGA OODATUD!

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) on küll väike ülikool, aga tegelikult mahub sellesse 
kaks tervet maailma – muusikamaailm ja teatrimaailm. Akadeemias on võimalik neid maa-
ilmu sügavuti tundma õppida, et leida neis päris oma rada, mida mööda tulevikus sammuda ja 
professionaalselt areneda. EMTA annab rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise hariduse.

Autor: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
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Välismaale?  
Iga sekund on elamus

Esmalt küsi endalt: 
• Kas hakkasid piisava ajavaruga välismaale 

minekut planeerima? Varu aega etteval-
mistuseks, et leida õige eriala, kool ja riik.

• Kas oskad sihtriigi keelt? Üsna tihti peab 
oma keeleoskust tõestama rahvusvaheli-
selt tunnustatud keeleeksamiga. Kas tead, 
kuidas ja kus keeleeksamit teha?

• Kas sul on olemas piisavad finantsvõima-
lused? Või tead, kuidas erinevaid toetusi ja 
stipendiume taotleda?

• Kas oled valmis pere ja sõprade juurest 
eemal olema? Kas kujutad ette elu rah-
vusvahelises seltskonnas, ümbritsetuna 
uutest sõpradest?

Vahetusüliõpilaseks 
Igal aastal kasutab suur hulk tudengeid või-
malust õppida vahetusüliõpilasena välismaal. 
Seda on kõige lihtsam teha, kasutades Eesti 
ülikoolide pakutavaid võimalusi. Enamik Eesti 
kõrgkoole on sõlminud välismaa ülikoolidega 
partnerluslepinguid, mis võimaldavad semes-
ter või paar välismaa ülikoolis studeerida. 
Tuntuim on Erasmus+ programm.

Praktikale kutsekoolist
Igal aastal käivad välismaal praktikal sajad 
Eesti kutsekoolide noored. Erasmus+ prog-
ramm pakub võimalust minna praktikale eri-
nevatesse välisriikidesse. Juba enne sisseas-
tumist tasub koolilt uurida, kas valitud erialal 
on võimalik välispraktikat sooritada.  

Välismaale eriala omandama
Loomulikult saab välismaale minna oman-

dama kindlat eriala ja kraadi. Siis tuleb sobiv 
kool ja eriala ise leida, samuti selleks vaja-
minev raha. Tasub teada, et välismaale eriala 
omandama minnes oled võrdväärne teiste 
kandidaatide ja sisseastujatega. Kutseõppega 
omandatav kvalifikatsioon pole üldjuhul Eu-
roopa riikides identne. Eestis leidub ka asutu-
si, kes aitavad sobiva riigi, kõrgkooli ja eriala 
leidmisel, näiteks Dream Foundation või Põh-
ja-Ameerika ülikoolide teabekeskus.

Veel variante
Lisaks eelnevale on olemas veel mitmesugu-
seid teisi lühema- ja pikemaajalisi võimalusi, 
kuidas väliskogemust saada. Alati võib pärast 
gümnaasiumi lihtsalt aja maha võtta ja maail-
mas ringi rännates tulevikust selgem etteku-
jutus saada. Praegu on üsna levinud Austraa-
lias, Kanadas või Uus-Meremaal töötamine ja 
reisimine. Paljud noored läbivad kuni aastase 
vabatahtliku teenistuse projekti. Selle raa-
mes töötad mõnes välisriigi organisatsioonis 
töö eest tasu saamata, kuid sinu elamiskulud 
kaetakse. Vaata näiteks Archimedese Noor-
teagentuuri kodulehte.
Tasub kaasa lüüa mõne üliõpilasorganisat-
siooni töös, kus saab suhelda välisüliõpilas-
tega teistest riikidest. Näiteks AIESEC või 
BEST-Estonia. Suviti võiksid osaleda vaba-
tahtlike laagrites, suvekoolides, noorsoova-
hetustes jms. Vaata näiteks EstYesi. Taolised 
lühemaajalised ettevõtmised aitavad selgust 
saada väliskogemuse sobivuses. Võimalus on 
ka välismaale tööle minna, selle kohta leiad 
kõige paremini infot EURESe kodulehelt.

Välismaale õppima minek võib esmalt tunduda natuke võõras ja hirmutav, kuid samal ajal uus 
ja huvitav. See samm nõuab sihikindlust, initsiatiivikust, julgust ja iseseisvust. Riikidevahelised 
piirid on lahti ja võimalusi mitmesuguseid.

Autor: Edasiõppija
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Õppima Ameerikasse? 
Suurepärane mõte!

USA-s õppimine annab mulle suures riigis elamise ko-
gemuse. Samuti võin kindel olla, et diplom, mis ma siit 
saan, on ülemaailmselt tunnustatud ja hinnatud. Kuna 
ülikool pakub väga head fi nantsabi, ei pea ma tänu sti-
pendiumile kooli kõrvalt töötama ja saan lubada nii suvel 
kui talvel Eestis käimist.

(Timothy Henry Charles, Harvard, 2018)

Tulevastele tudengitele soovitan soojalt proovida 
USA-sse kandideerimist. Kui valite ülikooli, kes pakub 
täisstipendiume, ei pea te pärast sissesaamist oma 
õpingute rahastamise pärast muretsema. Kõige oluli-
sem on võimalus end proovile panna huvitavates vald-
kondades − oma esimese kahe kuu jooksul olen käinud 
geoloogilisel ekspeditsioonil Yellowstone’i rahvuspargis, 
ehitanud valmis töötava elektrimootori ning õpetanud 
keskkooliõpilastele, miks arvutid on ennustamatud. Kui 
sa soovid ka õppida kohas, kus kõik uksed on avatud või 
avatavad, kandideeri kindlasti MIT-isse (Massachusetts 
Institute of Technology)! Kohtume järgmisel sügisel!

(Toomas, MIT, 2023)

MIT-isse õppima minekut ei kahetse ma mingil juhul. 
Siinsed õpilased on väga motiveeritud, klassid huvitavad ja 
klassiväliseid võimalusi enda teostamiseks on piira-
matult. Eriti meeldib mulle siinne paindlikkus – ma võin 
ise valida, mida ja millisel tasemel õpin, samuti on klas-
side lisamine ning pooleli jätmine ja eriala vahetamine 
väga lihtne. Igav siin ei hakka ja raskuste korral on väga 
palju võimalusi abi saada.

(Richard, MIT, 2023)

USA kõrgharidussüsteemi peamised märksõnad 
on paindlikkus, suur akadeemiline vabadus ja 
julge pealehakkamine. Bakalaureuseõpe kestab 
neli aastat ning tegemist on nn liberal arts süs-
teemiga. Tudengid võtavad esimestel aastatel 
üldisi aineid ning otsustavad alles teise õppeaas-

ta lõpus, millisele erialale nad spetsialiseeruda 
soovivad. 
USA ülikoolid pakuvad rahvusvahelistele 
tudengitele märkimisväärset finantsabi!
Stipendiumid võivad ulatuda mõnest tuhandest 
dollarist täisstipendiumiteni õppemaksu ja ela-
miskulude katmiseks. Bakalaureuseõpinguid on 
võimalik rahastada ka spordistipendiumi abil.
Ülikoole huvitab sisseastuja inglise keele oskus, 
aga ka akadeemiline võimekus. Inglise kee-
le testiga TOEFL saab asendada inglise keele 
riigieksamit ja see on tunnustatud kõigis maa-
ilma riikides, mitte ainult USA-s. Seega − üks 
test avab sulle tõesti ukse maailma!  SAT ja ACT 
on akadeemilise taseme testid bakalaureuse-
õppesse astujatele, mida sageli ka sisseastujatelt 
nõutakse.

USA-sse õppimaminekuks tuleb tegutsema ha-
kata aasta-poolteist enne õpingute alustamist. 
Seda eriti juhul, kui soovid astuda väga nimekas-
se ülikooli või vajad suurt rahalist abi. 

Teabekeskus korraldab infotunde, testide 
ettevalmistuskursusi ja muid koolitusi. Meil on 
müügil ka kõikide testide õpikud. Välismaale 
õppimaminek ei ole nii keeruline, kui esialgu tun-
dub. Oled alati teretulnud meie keskusesse, 
aitame sul oma unistused ellu viia!

Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus
Tallinna Tehnikaülikool
MEKTORY, Raja 15-116
Tel 6203 543; 6203 546
educationUSA@taltech.ee  
www.taltech.ee/eac
       Education USA Estonia
       instagram.com/educationusa_estonia

Igal aastal õpib USA ülikoolides sadu eestlasi. Ka sina võid olla üks nendest!  
Julge unistada ja mõelda suurelt! 

VÄLISMAALE
Autor:Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuse juhataja
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Õppima Ameerikasse? 
Suurepärane mõte!
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Kuidas rahastada 
õpinguid?

ÕPPETOETUSED 

Kõrgharidus

Vajaduspõhine õppetoetus 
Vajaduspõhine õppetoetus on majanduslikust 
olukorrast lähtuv rahaline toetus kõrghariduse 
omandamisega kaasnevate kulutuste katmi-
seks. Vajaduspõhist õppetoetust saad taotleda, 
kui õpid täiskoormusel ning täidad õppekava 
nõudeid 75% ulatuses. Vajaduspõhise toetuse 
saamine ja summa sõltub sinu ja sinu perekon-
naliikmete õppimisele eelnenud aasta kesk-
misest sissetulekust. Seda saab tudeng, kelle 
perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta 
on kuni 631 eurot. Vajaduspõhise õppetoetuse 
suurus on vastavalt pere sissetulekule 75–220 
eurot kuus.

Vajaduspõhine eritoetus 
Seda saad taotleda, kui sinu vajaduspõhise õp-
petoetuse taotlus on tagasi lükatud põhjusel, et 
varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks 
kehtestatud piiri, kuid on märkimisväärselt vä-
henenud just viimasel ajal. Toetuse suurus on 
135 eurot kuus. 

Kutseharidus

Põhitoetus 
Saad taotleda kaks korda aastas, kui õpid kutse-
koolis statsionaarses õppes õppekaval, mis on 
riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud 
koolituskoht, samuti ei tohi olla ületatud õppe 
nominaalkestus. Toetuse maksmise alus on 
õpilaste paremusjärjestus õppetulemuste põh-
jal. Toetuse suurus on 60 eurot kuus. 

Eritoetus
Lisaks saad taotleda eritoetust, kui juhtub, et 
majandusliku olukorra tõttu on õpingute jätka-
mine takistatud.

Sõidukulude hüvitamine  
Hüvitatakse ainult ühistranspordi kasutamisel 
tekkinud kulud. Seda saab koolilt taotleda, kui 
õpid statsionaarses õppes riikliku koolitustel-
limuse alusel moodustatud koolituskohal ja 
elukoht ei asu õppeasutusega samas asulas. 
Iga päev õppeasutusse sõitvale õpilasele kom-
penseeritakse sõidu maksumus arvestusega 
üks edasi-tagasisõit päevas. Õpilaskodus või 
üürikorteris elavatele õpilastele, kes õpivad tei-
se või kolmanda taseme kutseõppes, kompen-
seeritakse sõitmine neli korda kuus. Neljanda ja 
viienda taseme kutseõppe õpilastele kaks korda 
kuus. Lisaks hüvitatakse riiklikeks pühadeks või 
koolivaheajal koju ja tagasi kooli sõitmise kulud.

ÕPPELAEN
Madal intressimäär ja pikk tagastamistähtaeg 
muudavad selle heaks õpingute rahastamise 
võimaluseks. Kuid siinjuures tuleb ikkagi mee-
les pidada, et tegemist on laenuga ning see tu-
leb tagasi maksta! Õppelaenu on õigus saada 
üks kord õppeaasta jooksul.

2021/22. õppeaastal on õppelaenu maksimaal-
ne summa 2500 eurot (õpingute kestus 9 kuud 
või enam) ning 1250 eurot (õpingute kestus 6–8 
kuud). Laenu saad võtta terve õppeaasta jook-
sul. Laenu saamiseks peab olema kaks käen-
dajat või hüpoteek Eestis asuvale kinnisvarale. 
Laenu ei anta akadeemilisel puhkusel olles või 

Kõrg- ja kutsekoolide õpilased saavad taotleda mitmesuguseid õppetoetusi ja stipendiume 
ning võtta õppelaenu. Siit leiad neist ülevaate.

Autor: Edasiõppija
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laenuvõlglasele. Intressi hakatakse arvestama 
kohe pärast laenu ülekandmist. Õpingute ajal 
tuleb maksta aastaintressi, mis võetakse au-
tomaatselt maha järgmisel aastal saadavast 
laenusummast. Õppelaenu põhiosa tagasi-
maksmist pead alustama hiljemalt ühe aasta 
möödumisel õppe lõpetamisest või õppeasu-
tusest muul põhjusel lahkumisel, v.a juhul, kui 
asud enne aasta möödumist õpinguid jätkama.

STIPENDIUMID
Erinevaid stipendiume pakuvad nii riik, mitme-
sugused fondid, õppeasutused kui ka firmad. 
Näiteks on paljudel kõrgkoolidel stipendiume 
oma kooli konkreetse eriala õpilastele või an-
takse neid välja heade õpitulemuste eest. Mõni 
erafirma pakub oma tegevusvaldkonnas õppi-
vatele õpilastele rahalist toetust. Mitmesugu-
sed fondid ja asutused annavad stipendiume 
välismaale õppima minekuks. Enamikul sti-
pendiumikonkurssidel on konkreetsed kandi-
deerimistähtajad. Paraku pole ühtset süstee-
mi, kust oleks võimalik infot leida. Tasub liituda 
kooli, eriala ja fondide meililistidega ning otsi-
da need üles ka sotsiaalmeedias.

Kõrgharidus 

Tulemusstipendium 
Toetatakse väga heade õpitulemustega õppe-
kava täies mahus täitvaid üliõpilasi. Toetus-
summa on 100 eurot kuus.

Erivajadusega üliõpilase stipendium 
Eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilasi 
kõrghariduse omandamisel. Stipendiumi suu-
rus 60–510 eurot kuus sõltub erivajaduse liigist 
ja raskusastmest. Vanemliku hoolitsuseta kas-
vanud noorte kõrgharidusõpingute toetami-
seks makstakse neile kuus 160 eurot.

Erialastipendiumid kõrghariduses
Eraldi fondid on loodud riiklikult prioriteetsetel 
erialadel õppijatele, näiteks õpetajakoolituse ja 
IT eriala tudengitele. Lisaks on võimalik taotle-
da erialastipendiumi nutika spetsialiseerumi-
se kasvualadega (info- ja kommunikatsiooni-
tehnoloogia, tervisetehnoloogiad ja -teenused 
ning ressursside väärindamine) seotud õppe-
kavadel. Erialastipendiumi suurus kõrgharidu-
se I ja II astmel on 160 eurot kuus.

Stipendiumid välismaal õppimiseks 
Need pakuvad sulle võimalust õppida välis-
kõrgkoolis lühiajaliselt või omandada täisma-
hus bakalaureuse-, magistri- või doktorikraad. 
Sellised on näiteks Kristjan Jaagu stipendiu-
mid, noore õpetlase stipendium ning mitme-
sugused välisriikide stipendiumid, mille kohta 
koondab infot Archimedes.

>>> Vaata rohkem: 
www.hm.ee/et/oppetoetused
www.hm.ee/et/kutseharidus-oppija-toetamine
www.hm.ee/et/stipendiumid
www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus/oppelaen
www.archimedes.ee



KOOLIELU

www.haridusinfo.ee   •    www.facebook.com/edasioppijaEDASIÕPPIJA 202254 55

Töötada kooli kõrvalt 
või mitte?

Sellele küsimusele ei ole õiget ega valet vastust. See sõltub sinu vajadustest ja hetkeolu-
korrast.

Üheks enim koolist väljalangevuse põhjuseks on vale erialavalik, kuid ka töötamine, isiklik elu ja pere-
konnaga seotud kohustused. Enne otsuse tegemist võta aega ning kaalu kõik plussid ja miinused läbi. 

• Saad juurde töökogemust, iseseisvust, os-
kusi ja teadmisi ning kasvatad enesedistsip-
liini.
• Tood ellu vaheldust, uusi kontakte ja suhtle-
misvõimalusi.
• Saad palka, millega on võimalik katta va-
jalikke kulutusi (elukoht, toit, hobid, õppeva-
hendid jms).
• Motivatsioon õppida on kõrgem, kuna kogu 
elu on tihedalt plaane täis ning oma kohus-
tustega tuleb õigeks ajaks valmis jõuda. 

• Eeldab head aja ja õpingute planeerimise 
oskust. Õppimiseks jääb vähem aega, õppe-
tulemused võivad halveneda ja õppeaeg pike-
neda.
• Teiste tegevuste, hobide ja sõprade jaoks 
pole nii palju aega, kui soovid.
• Magamatus ja väsimus, kuna oma plaani-
desse tuleb mahutada nii koolis käimine, ise-
seisvad tööd kui ka töötamine. Lisaks hobid 
ja perekondlikud kohustused. Ajapuudusel ei 
keskendu sa reaalsele koolielule, vaid püüad 
kohustustega hakkama saada. 

Erialane töö või mitte?
Paljud tööandjad eelistavad tööle võtta just 
neid, kel on olemas juba reaalne erialane töö-
kogemus. Samas on palju neid, kes siirduvadki 
tööle ja kool jääb lõpetamata. Pikas perspek-
tiivis pole see kasulik, kuna enamik tööandjaid 
peavad töötajate valikul ikkagi oluliseks hari-
dust.
Ei saa alahinnata ka mitteerialast tööd ja sealt 
saadavaid suhtlemis- ja meeskonnatööko-
gemusi, mida tulevikus kindlasti vaja läheb. 
Paljud noored töötavadki õpingute ajal teenin-
duskohtades, näiteks söögi- ja meelelahutus- 
asutustes, poodides ning hotellides. 

Alternatiivid
Lisaks palgatööle leidub alternatiive, kuidas 
end tööturul toimuvaga kursis hoida, kogemu-

si saada ja suhtlusvõrgustikku luua. Kõik al-
ternatiivsed variandid võib julgesti kirja panna 
oma CVsse.

• LÜHITÖÖD, mis ei eelda kindlat graafikut. 
Näiteks töötamine festivalidel, degusteerija-
tena, maskottidena üritustel, kolijana vms. 
Taolisi tööotsi võid leida näiteks leheküljelt 
www.goworkabit.ee. Samuti levivad sellised 
pakkumised sotsiaalmeedias ja koolide info- 
stendidel.
• VABATAHTLIK TÖÖ pakub häid kogemusi, 
kasulikke kontakte, positiivseid emotsioone ja 
avardab maailmapilti. Pakkumisi otsi aadres-
silt www.vabatahtlikud.ee. 
• OSALEMINE üliõpilasorganisatsioonide, huvi- 
klubide, ideekonkursside või noortealgatuste 
töös.

Autor: Edasiõppija
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Ajateenistus 
karjääriplaanis
Millal ja miks?
Kõige lihtsam on läbida ajateenistus kohe pärast 
gümnaasiumi, et hiljem keskenduda õpingutele, 
tööle ja pereelule. Ajateenistusse saab asuda omal 
algatusel, selleks tuleb esitada Kaitseressursside 
Ametile taotlus. Sobivat teenistusse asumise aega 
kavandades arvesta, et ajateenistusse kutsutakse 
kindlaksmääratud aegadel kolm korda aastas ning 
enne teenistusse asumist pead läbima arstliku ko-
misjoni.
Ajateenistuse läbinud kinnitavad, et nad tunne-
vad end enesekindlama ja füüsiliselt tugevama-
na, nende juhtimis- ja meeskonnatööoskused on 
paranenud ning nad on õppinud rasketes oludes 
toimetulekut. Lisaks oskavad nad paremini aega 
planeerida ja on distsiplineeritumad. Vähem olu-
lised pole uued sõbrad.

Õppimine ja ajateenistus
Kui on plaan jätkata õpinguid selle aasta sügisel 
Eesti kõrgkoolis, saad ise teatada, millal järgneva 
kolme aasta jooksul soovid ajateenistusse asuda. 
Ajateenistusse asumise valik tuleb Kaitseressurs-
side Ametile teatada hiljemalt gümnaasiumi lõpe-
tamise aasta 15. septembriks, kusjuures valitud 
aasta ei või olla hilisem eriala nominaalajaga lõpe-
tamise aastast. Ajateenistusse tuleb asuda kolme 
aasta jooksul kõrgkooli vastuvõtmisest. Kohustus 
on valitud aastal ajateenistusse asuda ka siis, kui 
selleks ajaks ei ole õpingud lõpetatud. Kui õnnes-
tus sisse saada välismaa kõrgkooli, siis on õigus 
ajapikendusele kuni kõrghariduse esimese astme 
diplomi saamiseni. Kuid ajateenistusse tuleb min-
na hiljemalt selle aasta 1. juuliks, mil saad 23.
Kui avaldus jääb tegemata, siis kutsutakse ajatee-
nistusse üldises korras, arvestades riigi vajadusi. 
Minnes ajateenistusse õpingute ajal, säilib aka-
deemilist puhkust võttes õppekoht. Kui õpingud 

peaksid katkema, siis lõpeb ka ajapikendus. Aja-
teenistusse ei kutsuta, kui alustad õpinguid arsti 
või õe erialal ning esitad Kaitseressursside Ame-
tile taotluse. Tööandjal ei ole ajateenistusse kutsu-
mise tõttu õigust töösuhet lõpetada.

Õppelaen ja ravikindlustus
Ajateenistuse ajaks on võimalik saada õppelaenu 
tagasimaksmiseks maksepuhkust. Sel ajal tasub 
intressi riik. Laenu tagasimaksmine peatub pan-
gale taotluse esitamise päeval, kuid mitte enne 
ajateenistuse algamist. Maksepuhkust ei ole või-
malik taotleda tagantjärele. Eluaseme-, tarbimis- 
ja kiirlaenu jms laenude puhul võib samuti mak-
sepuhkust taotleda, kuid pangal ei ole kohustust 
seda anda. Ajateenijal on ravikindlustus.

Naised ja ajateenistus
18–27-aastased vähemalt põhiharidusega Eesti 
kodanikest naised saavad ajateenistusse asuda 
omal soovil. Ajateenistusse asumist tasub kaaluda 
naistel, kes näevad kaitseväeteenistuses kutsu-
must ja tulevast elukutset. Väljaõpe ajateenistuses 
toimub naistel ja meestel ühtsetel alustel.

Asendusteenistus
Kui sõjaväeline väljaõpe on vastuolus usuliste või 
kõlbeliste vaadetega, siis tuleb läbida 12-kuuline 
asendusteenistus. Teenistuskohtadeks võivad olla 
näiteks hoolde- ja lastekodud, päevakeskused, 
erivajadustega õpilaste koolid jms. Asendustee-
nistuja töötab täistööajaga. Teenistuskoha määrab 
Kaitseressursside Amet.

>>> Vaata täpsemalt:
www.kra.ee 

Kindlasti tasub tulevikuplaane tehes mõelda, millal läbida 17–27-aastastele noormeestele 
kohustuslik ajateenistus. Ajateenistus kestab sõltuvalt väljaõppe eesmärgist 8 või 11 kuud.

Autor: Edasiõppija
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Nendes koolides 
saad edasi õppida!
ASTANGU KUTSEREHABILITATSIOONI 
KESKUS
Astangu 27, Tallinn, tel 687 7231
www.astangu.ee; astangu@astangu.ee

KUTSEÕPE ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE
Abikokk
IT-süsteemide nooremspetsialist
Puidutöötleja

EESTI ETTEVÕTLUSKÕRGKOOL  
MAINOR
Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, tel 610 1900
www.eek.ee

EESTI KUNSTIAKADEEMIA (EKA)
Põhja pst 7, Tallinn, tel 626 7301
www.artun.ee/sisseastumine,   
vastuvott@artun.ee

ARHITEKTUURITEADUSKOND
Arhitektuur ja linnaplaneerimine
Sisearhitektuur
DISAINITEADUSKOND
Graafiline disain
Mood, tekstiil, aksessuaar
• Moedisain
• Aksessuaaridisain
• Tekstiilidisain
Klaas, keraamika, ehe ja sepis
• Ehe
• Sepis
• Keraamika
• Klaas
Tööstus- ja digitootedisain
• Digitootedisain
• Tööstusdisain
Disain ja innovatsioon (sessioonõpe)
• Toote- ja keskkonnadisain
• Visuaalne kommunikatsioon
• Ruumikujundus

KUNSTIKULTUURI TEADUSKOND
Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud
Muinsuskaitse ja konserveerimine
VABADE KUNSTIDE TEADUSKOND
Animatsioon
Fotograafia
Kunst
• Maal
• Graafika
• Installatsioon ja skulptuur
Stsenograafia

EESTI LENNUAKADEEMIA
Lennu 40, Reola küla, Tartumaa, tel 744 8100
www.lennuakadeemia.ee;  
eava@eava.ee
www.facebook.com/lennuakadeemia 

EESTI MAAÜLIKOOL
Kreutzwaldi 1, Tartu, tel 731 3048 
www.emu.ee;  
vastuv@emu.ee

BAKALAUREUSEÕPE
Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus
Maaehitus
Metsandus
Puidutöötlemise tehnoloogia
Vesiehitus ja veekaitse
Tehnika ja tehnoloogia
Tehnotroonika
Aiandus
Kalandus ja rakendusökoloogia
Keskkonnakaitse
Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus
Loodusturism
Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine
Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine
Loomakasvatus
Toiduainete tehnoloogia
Veterinaarmeditsiin
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EESTI MUUSIKA- JA  
TEATRIAKADEEMIA
Tatari 13, Tallinn, tel 667 5709
www.eamt.ee/sisseastumine; vastuvott@eamt.ee

Muusika interpretatsioon – klahv-, keel-, puhk- 
ja löökpillid, klassikaline laul, kooridirigeerimine 
(bakalaureuse- ja magistriõpe); kammeransam-
bel, saateklass, sümfooniaorkestri dirigeerimine, 
puhkpilliorkestri dirigeerimine, varajane muusi-
ka (magistriõpe)
Helilooming ja muusikatehnoloogia – heli-
looming, elektroakustiline ja audiovisuaalne 
looming ning helirežii (bakalaureuse- ja magis-
triõpe)
Džässmuusika (bakalaureuse- ja magistriõpe)
Pärimusmuusika (bakalaureuseõpe)
Kaasaegne improvisatsioon (magistriõpe)
Nüüdismuusika interpretatsioon ja loome (ma-
gistriõpe, ühisõppekava Stockholmi Kuningliku 
Muusikakõrgkooli, Lyoni konservatooriumi ning 
Hamburgi Muusika- ja Teatrikõrgkooliga)
Kaasaegsed etenduskunstid (magistriõpe)
Muusikauuringud ja -korraldus (bakalaureu-
seõpe)
Muusikateadus (magistri- ja doktoriõpe)
Muusikapedagoogika (bakalaureuseõpe)
Muusikaõpetaja (magistriõpe, ühisõppekava 
Tallinna Ülikooliga)
Interpretatsioonipedagoogika (bakalaureuse- ja 
magistriõpe)
Kultuurikorraldus (magistriõpe, ühisõppeka-
va Estonian Business Schooliga) – järgmine 
vastuvõtt 2023. aastal
Lavakunsti eriala –  lavastaja, dramaturgi ja 
näitleja õppesuunad (bakalaureuseõpe); teatri-
kunst ja teatripedagoogika, 2022. aastal lavasta-
jatöö suunaga (magistriõpe)
Muusika- ja teatrikunst (doktoriõpe)

ESTONIAN BUSINESS SCHOOL
Lauteri 3, Tallinn, tel 665 1325
www.ebs.ee; ebs@ebs.ee

HAAPSALU  
KUTSEHARIDUSKESKUS
Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Läänemaa, 
tel 666 1740, www.hkhk.edu.ee; 

HIIUMAA AMETIKOOL
Lossi tee 3, Suuremõisa,  
Hiiumaa,  
tel 469 4391, www.hak.edu.ee;  
hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee

Florist
Linnaaednik
Maastikuehitaja
Palkmajaehitaja
Puitehitiste restauraator
Väikesadama spetsialist
Bussijuht
Veoautojuht
Plastitöötluse seadistaja
Kutsevalikuõpe

IDA-VIRUMAA  
KUTSEHARIDUSKESKUS
Kutse 13, Jõhvi,  
tel 332 0381
www.ivkhk.ee;  
info@ivkhk.ee

Florist     Linnaaednik     Maastikuehitaja
Palkmajaehitaja     Puitehitiste restauraator

Väikesadama spetsialist     Bussijuht     Veoautojuht
Plastitöötluse seadistaja     Kutsevaliku õpe

H A R I D U S  A J A L O O  S Ü D A M E S  ‒  H I I U M A A  A M E T I K O O L  
T U L E  Õ P I  I M E L I S E S  S U U R E M Õ I S A  L O S S I S !  

O L E D  U N I S T A N U D  U U T E S T  O S K U S T E S T ?  

W W W . H A K . E D U . E E
W W W . S U U R E M O I S A L O S S . E E  
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JÄRVAMAA  KUTSEHARIDUSKESKUS
Tallinna 46, Paide, tel 525 3736
www.jkhk.ee; kool@jkhk.ee 

KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPE-
ASUTUSED KÕRGEM SÕJAKOOL
Riia 12, Tartu, tel 717 6131
www.sojakool.ee; sojakool@mil.ee

KURESSAARE AMETIKOOL
Kohtu 22, Kuressaare, tel 452 4600
www.ametikool.ee; info@ametikool.ee 

LUUA METSANDUSKOOL
Palamuse vald, Jõgeva maakond,  
tel 776 2111, www.luua.ee; info@luua.ee

SISEKAITSEAKADEEMIA
Kase 61, Tallinn, tel 696 5403, 513 8295                
www.sisekaitse.ee; vastuvott@sisekaitse.ee
www.facebook.com/sisekaitseakadeemia
www.instagram.com/sisekaitseakadeemia

KUTSEÕPE
politseiametnik, sh piirivalvur
päästekorraldaja
vanglaametnik
KÕRGHARIDUSÕPE
korrektsioon
toll ja maksundus
politseiteenistus
päästeteenistus 
maksundus ja toll (osakoormusega õpe)

RÄPINA AIANDUSKOOL
Aianduse 6, Räpina, tel 533 63 600
www.aianduskool.ee; kool@aianduskool.ee
facebook.com/aianduskool;  
instagram.com/aianduskool 
AEDNIK
köögivilja-, puuvilja- ja marjakasvatus, puukool, 
iluaiandus 
FLORIST
lille- ja taimeseaded, ruumide dekoreerimine, 
lillekaupluse töö 
KESKKONNAKAITSE
loodushoid, jäätmemajandus, Eesti fauna ja floora 

MAASTIKUEHITAJA
haljastuse rajamine, sillutused, puit- ja kivira-
jatised aias 
TEKSTIILKÄSITÖÖLINE
traditsioonilised ja kaasaegsed käsitöötehnikad, 
kudumine, heegeldamine, kangakudumine, 
tikkimine 

TALLINNA MAJANDUSKOOL
A.H.Tammsaare tee 147, Tallinn, 
tel 650 7850
www.tmk.edu.ee; info@tmk.edu.ee 

KUTSEÕPE KESKHARIDUSE BAASIL
Kinnisvaramaakler
Kvaliteedispetsialist
Nooremprojektijuht
Personalispetsialist 
Raamatupidaja
Maksuspetsialist
Sekretär
Sotsiaalmeediaspetsialist
Turundusspetsialist
E-turundusspetsialist
Õigusassistent
Ärikorralduse spetsialist
Väikeettevõtja
Meeskonnajuht
Ostu- ja hankespetsialist

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL
Kännu 67, Tallinn, Lehe 12, Kohtla-Järve
tel 6 711 734, vastuvott@ttk.ee, www.ttk.ee

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE
Õde
Ämmaemand 
Optometrist
Hambatehnik
Tegevusterapeut 
Tervisedendus
Farmatseut 
KUTSEÕPPE TASEMEÕPE
Erakorralise meditsiini tehnik
Abivahendispetsialist
Sterilisatsioonitehnik
Hambaraviassistent
Tegevusjuhendaja
Hooldustöötaja
Lapsehoidja
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Ehitajate tee 5, Tallinn, tel 620 3504
teejuht.taltech.ee; vastuvott@taltech.ee

INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND
Informaatika 
IT-süsteemide administreerimine
IT-süsteemide arendus
Küberturbe tehnoloogiad (inglise keeles)
Riistvara arendus ja programmeerimine
Äriinfotehnoloogia
INSENERITEADUSKOND
Arhitektuur
Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine (Tallinn, 
Tartu)
Elektroenergeetika ja mehhatroonika
Hoonete sisekliima ja veetehnika
Integreeritud tehnoloogiad (inglise keeles)
Keemiatehnoloogia (Virumaa)
Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia
Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsessi-
de juhtimine (Virumaa) 
Materjalitehnoloogia
Meretehnika ja väikelaevaehitus (Kuressaare)
Teedeehitus ja geodeesia 
Telemaatika ja arukad süsteemid (Virumaa, 
Tartu)
Tootearendus ja robootika
LOODUSTEADUSKOND
Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad
Rakendusfüüsika
Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia
Toidu- ja biotehnoloogia
MAJANDUSTEADUSKOND
Avalik haldus ja riigiteadused
Rahvusvaheline ärikorraldus (inglise keeles)
Rakenduslik majandusteadus
Õigusteadus (inglise keeles)
Ärindus
EESTI MEREAKADEEMIA  
(rakenduskõrgharidusõpe)
Laevajuhtimine
Laevamehaanika
Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine
Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine

TALLINNA EHITUSKOOL
Pärnu mnt 162, Tallinn, tel 651 9040
www.ehituskool.ee; ehituskool@ehituskool.ee

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS
Niidupargi tn 12, Pärnu, tel 442 7883
www.hariduskeskus.ee;  
parnumaa@hariduskeskus.ee
KUTSEÕPE KESKHARIDUSE BAASIL
hooldustöötaja 
IT-süsteemide nooremspetsialist 
juuksur 
kondiiter 
kosmeetik 
majutusettevõtte juhtimine*
müügikorraldaja 
päikeseelektrisüsteemide paigaldaja 
raamatupidaja 
rätsep-stilist 
sekretär 
tegevusjuhendaja 
turismiettevõtte teenindaja, väikeettevõtlusega 
alustaja* 
turvasüsteemide tehnik*
väikeettevõtja 
ärikorralduse spetsialist 
*uus õppekava, millele vastuvõtt avatakse vaid juhul, kui 
õppekava on registreeritud EHISes
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TALLINNA POLÜTEHNIKUM
Pärnu mnt 57, Tallinn, tel 610 3601
www.tptlive.ee; info@tptlive.ee

PÕHIKOOLI LÕPETANULE
Printmeedia: trükiettevalmistaja
Printmeedia: trükkal
Multimeediaspetsialist (veebiarendaja)
Visuaalmeediaspetsialist
Sisetööde elektrik 
Automaatik 
Elektroonikaseadmete tehnik 
Telekommunikatsiooni nooremspetsialist 
IT-süsteemide spetsialist 
Tarkvaraarendaja 
GÜMNAASIUMI LÕPETANULE
Printmeedia: trükiettevalmistaja
Printmeedia: trükkal
Multimeediaspetsialist (veebiarendaja)
Fotograaf 
IT-süsteemide spetsialist 
Tarkvaraarendaja 
Sisetööde elektrik 
5. TASEME KUTSEÕPE
Jaotusvõrgu elektrik
Sisetööde elektrik
TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE KOOSTÖÖS ETTEVÕTJATEGA
Teleoperaator
Trükiste järeltöötlusseadmete operaator 
Elektriseadmete koostaja 
Jaotusvõrgu elektrik 
Tootmisautomaatik 

TALLINNA ÜLIKOOL
Narva mnt 25, Tallinn, tel 640 9135
www.tlu.ee/bakalaureuseope
BAKALAUREUSE- JA 
RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE
BALTI FILMI, MEEDIA JA KUNSTIDE INSTITUUT
Ajakirjandus
Audiovisuaalne meedia
Filmikunst
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia
Koreograafia
Reklaam ja suhtekorraldus
Ristmeedia
DIGITEHNOLOOGIATE INSTITUUT
Informaatika
Infoteadus

Matemaatika, majandusmatemaatika ja
andmeanalüüs
HARIDUSTEADUSTE INSTITUUT 
Alushariduse pedagoog
Andragoogika
Eripedagoogika
Klassiõpetaja
Kutsepedagoogika
Noorsootöö
Pedagoogika
Sotsiaalpedagoogika
HUMANITAARTEADUSTE INSTITUUT
Ajalugu
Antropoloogia
Eesti keel ja kirjandus
Filosoofia
Hiina uuringud
Hispaania keel ja kultuur
Inglise keel ja kultuur
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused
Itaalia keel ja kultuur
Jaapani uuringud
Kultuuriteadus
Lähis-Ida uuringud
Prantsuse keel ja kultuur
Referent-toimetaja
Saksa keel ja kultuur
Vene filoloogia
LOODUS- JA TERVISETEADUSTE INSTITUUT
Bioloogia
Integreeritud loodusteadused
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö
Kehakultuur
Keskkonnakorraldus
Psühholoogia
Rekreatsioonikorraldus
ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT 
Haldus- ja ärikorraldus
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused
Õigusteadus
Poliitika ja valitsemine
Riigiteadused
Sotsiaaltöö
Sotsioloogia

TARTU KUTSEHARIDUSKESKUS
Kopli 1, Tartu,  
tel 736 1859
www.khk.ee; info@khk.ee
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TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOL
Nooruse 5, Tartu, tel 737 0200
www.nooruse.ee, www.nooruse.ee/vastuvott
nooruse@nooruse.ee,  
vastuvott@nooruse.ee

RAKENDUSKÕRGHARIDUS 
Tervisekaitse spetsialist 
Radioloogiatehnik 
Füsioterapeut 
Ämmaemand 
Bioanalüütik
Õde (sh tsükliõpe)
KUTSEHARIDUS 
Erakorralise meditsiini tehnik 
Tegevusjuhendaja 
Hooldustöötaja 
Lapsehoidja 
Podoloog
Massöör

TARTU ÜLIKOOL
Ülikooli 18, Tartu, tel 737 5625;  
www.ut.ee; sisseastumine@ut.ee;  
www.ut.ee/sisseastumine

HUMANITAARTEADUSED JA KUNSTID
Ajalugu
Ajalugu (kunstiajaloo eriala)
Antiikkeeled ja kultuurid
Eesti ja soome-ugri keeleteadus
Filosoofia
Inglise keel ja kirjandus
Kirjandus ja kultuuriteadused
Religiooniuuringud ja teoloogia
Romanistika (hispaania keele ja kirjanduse 
eriala)
Romanistika (prantsuse keele ja kirjanduse 
eriala)
Saksa keel ja kirjandus
Skandinaavia keeled ja kultuurid (norra keele ja 
kirjanduse eriala)
Semiootika ja kultuuriteooria
Vene ja slaavi filoloogia
SOTSIAALTEADUSED
Ajakirjandus ja kommunikatsioon
Eripedagoogika
Ettevõttemajandus (inglise keeles)
Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis
Infokorraldus

Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu
Klassiõpetaja
Koolieelse lasteasutuse õpetaja
Kutseõpetaja
Loodus- ja reaalainete  
õpetamine põhikoolis
Majandusteadus
Psühholoogia
Riigiteadused
Õigusteadus
MEDITSIINITEADUSED
Arstiteadus
Arstiteadus (inglise keeles)
Hambaarstiteadus
Füsioteraapia
Kehaline kasvatus ja sport
Proviisor
LOODUS- JA TÄPPISTEADUSED
Arvutitehnika
Bioloogia ja elustiku kaitse
Füüsika, keemia ja materjaliteadus
Geenitehnoloogia
Geograafia
Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia
Informaatika
Loodusteadused ja tehnoloogia  
(inglise keeles)
Matemaatika
Matemaatiline statistika
VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA
Kogukonnaharidus ja huvitegevus
Kultuurikorraldus
Muusika
Pärandtehnoloogia  
(rahvusliku tekstiili eriala)
Etenduskunstid (visuaaltehnoloog,  
tehniline produtsent)
NARVA KOLLEDŽ
Ettevõtlus ja digilahendused
Keeled ja mitmekeelsus koolis
Infotehnoloogiliste süsteemide arendus
Koolieelse lasteasutuse  
õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas
Noorsootöö
PÄRNU KOLLEDŽ
Ettevõtlus ja projektijuhtimine
Turismi- ja hotelliettevõtlus
Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus
Disainmõtlemine ja digiturundus
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TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL
Pärnu mnt 62, Tallinn, tel 666 4569
www.tktk.ee/sisseastujale; vastuvott@tktk.ee

ARHITEKTUURIINSTITUUT
Rakendusarhitektuur
EHITUSINSTITUUT
Hoonete ehitus
Teedeehitus
Rakendusgeodeesia
Kinnisvara korrashoid
LOGISTIKAINSTITUUT
Transport ja logistika
Transpordi- ja liikluskorraldus  
Ostu- ja hankekorraldus
TEHNOLOOGIA JA RINGMAJANDUSE 
INSTITUUT
Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine
Tootmine ja tootmiskorraldus
Moetööstus
TEHNIKAINSTITUUT
Autotehnika
Elektritehnika
Masinaehitus
Robotitehnika
TEENUSMAJANDUSE INSTITUUT
Ärijuhtimine
Majandusarvestus
Sotsiaaltöö
Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamine

VANA-VIGALA TEHNIKA- JA  
TEENINDUSKOOL
Vana-Vigala, Raplamaa, tel 482 4545
www.vigalattk.ee; kool@vigalattk.ee

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUS
Looduse tee 2, Vana-Võidu, Viljandimaa,  
tel 435 1020; www.vikk.ee; vastuvott@vikk.ee

KUTSEÕPE KESKHARIDUSE BAASIL
Nooremtarkvaraarendaja
IT-süsteemide nooremspetsialist
Kokk
Mootorsõidukitehnik, spetsialiseerumisega 
sõiduautotehnik

Mootrosõiduki diagnostik, 5. tase, jätkuõpe
Automaaler
Autoplekksepp-komplekteerija 
Veoautojuht
Bussijuht
Sisetööde elektrik  
(töökohapõhine- ja sessioonõpe)
Ventilatsioonilukksepp  
(sessioon-ja töökohapõhine õpe)
CNC-töötlemiskeskuse operaator  
(sessioon- ja töökohapõhine õpe)
KUTSEÕPE PÕHIHARIDUSE BAASIL
IT-süsteemide nooremspetsialist
Kokk
Kelner (sessioonõpe)
Mootorsõidukitehnik, spetsialiseerumine  
sõiduautotehnik
Automaaler
Autoplekksepp-komplekteerija 
Keevitaja
Keevitaja, osakutse poolautomaatkeevitaja
Veoautojuht
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus  
(lihtsustatud)
Ehitusviimistlus
Ehitusviimistlus (lihtsustatud) 
Sisetööde elektrik
Hoone tehnosüsteemide ehitus
Maaler (sessioonõpe ja töökohapõhine õpe)
Ehituspuusepp (sessioonõpe ja töökohapõhine õpe)
Plaatija (sessioonõpe ja töökohapõhine õpe)
Mööblirestauraator (sessioonõpe)
KUTSEÕPE HARIDUSNÕUDETA
Kinnisvarahooldaja (töökohapõhine õpe)
Köögiabiline 
Puhastusteenindaja (sessioonõpe ja  
töökohapõhine õpe)
Sõidukite pindade hooldaja, rehvitehnik
Kutsevaliku õpe 

VÕRUMAA  
KUTSEHARIDUSKESKUS
Väimela, Võru vald, Võrumaa,  
tel 785 0800; www.vkhk.ee/sisseastujale;  
vkhk@vkhk.ee  
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