
PRAKTIKA JA ÕPIPOISIÕPE

Mis eristab 
praktikanti 
õpipoisist?

Praktikant – 
tulu või kulu?

Miks me seda 
teeme ehk 
Ettevõtete 
kogemuslood

Eesti Tööandjate Keskliidu erilehe pani kokku Ekspress Meedia teemaveebide ja prindieride osakond. Esikaane foto: Valdur Englas Sügis 2016
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Igal aastal lõpetavad 
kutse- ja kõrgkoole 
tuhanded noored ja 
särasilmsed inimesed, 
kellest enamik on 
loodetavasti õppinud 
eriala, millel soovitakse 
ka tööle asuda ja aina 
paremaks saada.

Kuidas 
vähendada 
kääre hariduse 
ja tööturu 
vajaduste vahel 

Ometi kurdavad tööandjad, 
et nad ei saa koolidest pii-
savalt ja nende ettevõttele 
sobilike oskustega töötajaid. 
Hariduse ja tööturu vajadus-
te kokkusobitamine on jät-
kuvalt probleemne.

Riiklikul tasemel on vii-
mastel aastatel hakatud 
probleemiga järjepidevalt 
tegelema. Kutsekoda koos 
tööandjate, ametnike ja eks-
pertidega prognoosib vald-
kondade kaupa, kui palju ja 
milliste oskustega inime-
si meie tööturg vajab prae-
gu ja tulevikus. Sealt tuleb 
väärt info riikliku koolitus-

tellimuse jaoks. Kuid tõsi on 
samas ka see, et mitte kee-
gi ei oska täpselt ennustada, 
milliste oskustega inimesi on 
vaja pikemas perspektiivis, 
aastal 2040. Isegi 2030. aas-
tas ei saa kindel olla.

Seega, kui tööandja soo-
vib koolist saada endale 
vajalike oskustega tööta-
jaid ka kümne ja kahekümne 
aasta pärast, tuleb tal ikkagi 
nende oskuste andmisse ise 
samuti panustada: rääkida 
kaasa õppekavade koosta-
misel, saata oma spetsialis-
te (külalis)õppejõuks, koo-
litada oma töötajate seas 
õpipoisiõppe juhendajad. 
Ja eeskätt kujundada oma 
ettevõttest praktikabaas.

See kõik nõuab muidugi 

raha ja aega ja eelkõige taht-
mist, ent tasub ennast ära, 
nagu nähtub „Parima prak-
tikakoha” konkursi võitjate 
ABB, Fortaco ja Gurmeeklu-
bi edulugudest. Süsteemse ja 
läbimõeldud praktikakohta-
de pakkumisega on võimalik 
juba varakult silm peale panna 
tublimatele, andes samal ajal 
neile praktilisi oskusi, mida 
hiljem teie juures töötades 
on vaja. Samuti on järelkas-
vu panustav ettevõtja potent-
siaalsete töötajate seas mai-
nekam ja ihaldusväärsem.

Hea uudis on see, et ka 
noored ise, seejuures eri-
ti just ülikoolide tudengid, 
sooviksid oma õpingutesse 
oluliselt enam tuua prakti-
list tegevust tööandjate 
juures. See tuli väga otse-
selt välja küsitluses, mille 
enam kui 600 õppuri seas 
läbi viisime.

Lisaks tasub kaaluda, kas 
ettevõttesse võiks sobida õpi-
poisiõpe ehk töökohapõhine 
õpe – kas siis olemasolevate 
töötajate täiendkoolitamiseks 
või uute töötajate leidmiseks 
ja väljaõpetamiseks. Meil veel 
uus ja natuke võõras kont-
septsioon on edukas mitmel 
pool maailmas ja ka Eestis on 
juba häid näiteid.

Töötajate järelkasv ei saa 
olla ainult riigi ülesanne ja 
vastutus. Tööandjad peavad 
ka ise võtma senisest aktiiv-
sema rolli. Kuidas oleks, kui 
iga ettevõte oleks valmis 
praktikale võtma vähemalt 
ühe Eesti ülikoolis õppiva 
välistudengi? See suuren-
daks kõvasti ka võimalust, et 
ta hiljem Eestisse tööle jääb 
ning oma kontaktivõrgusti-
ku ja teadmised Eesti heaolu 
suurendamiseks rakendab.

Ja küll need käärid hari-
duse ja tööturu vajaduste 
vahel ka koomale tõmbuvad.

Foto: Ilmar Saabas

Toomas Tamsar,   
Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja

Praktika tähendus on aastatega oluliselt muutunud

Päris paljud ettevõtted on 
praktika teema enda jaoks 
hästi läbi mõelnud ja neil 
on kindel nägemus sel-
lest, miks nad praktika-
kohti pakuvad, kirjeldab 
Eesti Tööandjate Kesklii-
du haridusnõunik Anneli 
Entson tänapäevast suhtu-
mist praktikasse ja prakti-
kantidesse.

„Üks pool on kindlasti 
see, et praktikanti juhen-
dades on ka ettevõtjal 
endal võimalus teada saa-
da uutest lähenemistest ja 
suundadest – juhendaja 
areneb samuti. Praktikaaeg 

on hea aeg, et üle vaadata, mis 
mu ettevõttes siis õigupoolest 
toimub,” räägib Entson.

„Kõige tähtsam siiski 
on ettevõtete jaoks töö-
jõu värbamise teema. Nad 
soovivad leida praktikanti-
de seast üles parimad.” Sest 
üks asi on lugeda töövahen-
dusportaalist tulevase töö-
taja CV-d, kuid hoopis teine 
lugu on näha tulevast tööta-
jat konkreetselt selles töö-
keskkonnas.

Paljud suured ettevõtted 
on välja töötanud kindlad 
reeglid, kuidas praktikante 
ettevõttesse leitakse. Juba 

ne levib kiiresti, sellest sõl-
tub, kas töötajaid on järgne-
vatel aastatel kerge või kee-
ruline leida.

Muidugi on ka takistusi, 
mis ei lase praktikanti võt-
ta isegi siis, kui tahaks. Suu-
rim neist on firma väiksus – 
Eestis tegutsevad valdavalt 

väikeettevõtted, kel on ras-
ke leida enda seast praktikaju-
hendajat, kes siis töö ära teeb.

Noored ise aga enamas-
ti teavad täpselt, mida nad 
praktikaajast saada tahavad 
ning kui piisavalt ei saa, ei tule 
nad ka töötajatena hiljem sin-
na tagasi, viitab Entson hiljuti-

Kui varem oli praktikanti mugav niisama jooksutada, siis tänases oskajate 
töökäte põuas ettevõtjad seda endale lubada ei saa. Praktikas nähakse 
võimalust tutvustada valdkonda ja ettevõtet ning kinnistada noori enda juurde.

Noored 
tahavad praktikal 

näha, kuidas 
päriselt asjad 

käivad ning ise 
järele proovida.

Kuidas 
oleks, kui iga 

ettevõte võtaks 
praktikale ühe 
Eestis õppiva 
välistudengi?

ammu on hea mainega koh-
tadesse praktikale rohkem 
tahtjaid, kui nad vastu võtta 
suudavad. Praktikakoha mai-
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sele Eesti Tööandjate Kesklii-
du praktikaküsitlusele. Prak-
tikalt ootavad nad ennekõike 
seda, et saaks proovida reaal-
set tööd ja näha, kuidas kõik 
päriselt toimub. Mis eeldab 
head juhendamist. Kuidas 
juhendajat tunnustada? Mil-
listest vahenditest?

Arenguruumi veel jagub
 Kurdavad ettevõtted, mis seal 
salata, sedagi, et noortega 
pole tehtud piisavalt eeltööd, 
nad pole piisavalt küpsed töö-
le asuma, neil pole eelteadmi-
si, räägib Entson tööandjate 
murekohtadest.

Enne praktikat tuleb läbi 
mõelda sellisedki pisias-
jad nagu lihtne „kuhu me ta 
paneme?”. Paljudel lihtsalt ei 
ole ruumi, et inimest juurde 
võtta, teab Entson. Lisaks on 
osal töödel vanusepiirangud, 
nt restoraniala praktikanti ei 
saa kõigile töödele saata, nagu 
ei saa raamatupidamise õpi-
last lasta ligi ettevõtte tund-
likule infole jne.

„Tööandjal on lihtsam, 
kui tal on väga selged prak-
tika eesmärgid teada,” räägib 
Entson. „Praktika on riiklikult 
kinnitatud õppekava osa. Kut-
seõppurite praktikat regu-

• 27. septembril Kultuurikatlas toimuval töö- ja karjäärimessil saa-
vad Eesti Tööandjate Keskliidu ja töötukassa koostöös kokku ka 
kutse- ja kõrgkoolide õppurid ja praktikante värbavad tööandjad.

• Ettevõtted, kes on valmis noori praktikale võtma, tunneb ära spet-
siaalse rohelise märgise järgi, praktikakohti pakutakse väga pal-
jude erialade tudengitele ja kutseõppuritele.

• Praktikante ootavad: ISS Eesti, Logistika Pluss, TP Kinnisvarahool-
dus, K.G. Knutsson, Lido Eesti, Circle K Eesti, Astangu Kutsereha-
bilitatsiooni Keskus, Baltika Tailor, G4S Eesti, Manpower, Sokotel, 
ABC Supermarket, Müügipartner, Viasat, Sol Baltics, päästeamet, 
MTÜ OGOGO, Maxima Eesti, Tallinna Perekeskus, Eesti Post ning 
soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei.

• Messi raames toimuval töötukassa seminaril jagab oma prakti-
kakogemusi tööandjate keskliidu parima praktikandi konkursi 
finalist, Eesti Maaülikooli metsamajanduse teise kursuse tudeng 
Marili Laas, tema ettekande pealkiri on „Koolipraktika ettevõttes 
– võimalus, millest võtta kõik”.

• Oktoobri lõpus selguvad Eesti Tööandjate Keskliidu konkursil 
Praktik Cum Laude tänavused parimad praktikandid. Valik tehak-
se seitsme finalisti vahel, võitjad kuulutatakse välja 25. oktoobril.

• Konkursi eesmärk on tunnustada kutse- ja kõrgkoolide õppuritest 
praktikante, kes praktika käigus oma oskusi silmapaistvalt aren-
davad ja kelles tööandjad näevad suurt potentsiaali.

• Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul on 
praktika iga õppuri jaoks oluline etapp elukutse omandamisel 
ja edu ning püüdlused selles väärivad märkamist. „Soovime tun-
nustada kutseõppureid ja üliõpilasi, kes suhtuvad õppekavas et-
tenähtud praktika sooritamisse pühendumusega ja kelle töösoo-
ritusega on praktikaettevõte väga rahul,” sõnas ta. „Kandidaate 
esitasid meile ettevõtted, kes pidid ka põhjendama, mille poolest 
praktikant eriliselt silma paistis. Laekunud ankeedid näitavad, et 
õppurid võtavad praktikat tõsiselt ja näevad seda esimese sam-
muna oma erialases karjääris.”

• Tamsare sõnul on süsteemne ja läbimõeldud praktika vajalik nii 
praktikandile kui ka ettevõttele. „Õppurile pakub praktika esmase 
töökogemuse ja aitab noorel olla erialaselt võimekam, sest diplo-
mist üksi ei piisa,” rääkis ta. „Praktika annab võimaluse luua posi-
tiivse kontakti potentsiaalse tööandjaga ja avaldab seeläbi mõju 
edasisele tööelule ja karjäärivalikutele.”

• Konkursile said tänavu kandidaate esitada toiduainete tootmise 
ja töötlemisega tegelevad ettevõtted, kaubandusettevõtted, rõi-
va- ja tekstiilitootmisega tegelevad ettevõtted, metsa- ja puidu-
tööstuse ettevõtted, hotellid ja restoranid. Praktikant pidi olema 
tööandja juures praktika sooritanud vahemikus 1. september 
2015 – 31. august 2016.

• Parimatele praktikandidele on auhinna välja pannud Estonian Bu-
siness School, kes pakub karjäärinõustamist ning võimalust läbi-
da omal valikul 6 EAP ulatuses aineid või kursuseid, mis toetavad 
nende õpinguid ja edasist tööelu.

• Praktik Cum Laude konkurss on pilootprojekt, mille Eesti Tööand-
jate Keskliit korraldab koostöös Eesti Toiduainetööstuse Liidu, 
Eesti Kaupmeeste Liidu, Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu, Eesti Metsa- 
ja Puidutööstuse Liidu ning Eesti Hotellide ja Restoranide Liiduga.

• Projekti toetavad Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusminis-
teerium ning SA Innove.

TÖÖMESS VIIB TULEVASED PRAKTIKANDID 
KOKKU TÖÖANDJATEGA

TÖÖANDJAD TUNNUSTAVAD
PARIMAID PRAKTIKANTE

miskeskkonnale, mis suu-
rematel olemas, ja infole 
kodulehel antakse oma val-
misolekust praktikat pakku-
da teada otse koolidele, kel-
lest teatakse, et seal sobivaid 
erialasid õpetatakse. Ameti-
koolide direktorid ei salga, 
et praktikakohti otsivad nad 
oma õppuritele ka ise, siis 
teeb eriti kurvaks vastus, et 
võtaks küll, aga nad ei oska 
teil ju midagi. Eks tööandjad 
peavad ise ka selgelt ütlema, 
millised oskusi vaja on.

Foto: Shutterstock

leerib kutsehariduses hari-
dus- ja teadusministri mää-
rus „Praktika korraldamise 
ning läbiviimise tingimused 
ja kord” ja koolid kontrolli-
vad väga tublisti, kuidas nen-
de õpilastel praktika kulgeb. 
Ülikoolid on igaüks ise ootu-
sed praktikale paika pannud 
õppekorralduseeskirjades ja 
praktika juhendites.” Ideaalis 
peaks panustama kõik kolm 
ühise eesmärgi (kvalifitsee-
ritud tööjõu) nimel: kool – 
ettevõte – õppija.

Kui ettevõtetelt uurida, 
kuidas nad praktikante leia-
vad, siis lisaks kandideeri- Agne Narusk
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„Noori praktikale võttes loome 
endale tulevaste töötajate jär-
jepidevuse. Praktika ajal näe-
me, kuidas praktikant, tuleva-
ne töötaja, sobitub meie töö-
keskkonda. Samas saab noor 
inimene kogemuse sellest, 
kas töötamine suures ette-
võttes talle sobib,” põhjendab 
ABB Balti riikide personalijuht 
Agnes Hansen, miks võtab ABB 
Eesti ettevõttesse praktikante.

Hansen selgitab, et prak-
tika ajal on ühtlasi võimalik 
tutvustada tulevasele tööta-
jale ettevõtte väärtushinnan-
guid. Samal ajal aga toovad 
noored praktikandid endaga 
kaasa uue vaatenurga.

„Tänapäeva noored on kesk-
konnateadlikumad, neil on 
laiem suhtlusvõrgustik, neil on 
ootused paindlikule töökorral-
dusele, nende elus on olulisel 
kohal sotsiaalmeedia, nad on 
osavamad info leidmisel – need 
kõik on meie jaoks uued väär-
tused,” nimetab Hansen.

Ettevõtte juhid tajuvad vas-
tutust, mis praktikakohtade 

pakkumisega kaasneb. „Meil 
on kohustus ja vastutus taga-
da praktikantidele praktikako-
gemus. See, millise kogemu-
se saab praktikant oma esime-
sel töökohal, mõjutab oluliselt 
kogu tema karjääri,” on Han-
sen kindel.

Koostöö kooliga on oluline
ABB-s algab praktikaprot-
sess küsitlusega ettevõtte 
sees, et selgitada välja, mis-
sugused üksused on valmis 
võtma praktikante ja millised 
on need praktilised oskused, 
mida ollakse valmis edasi and-
ma. Seejärel avaldab ettevõte 
vabade praktikakohtade nime-
kirja ja levitab infot õppeasu-
tustes, kus õpetatavad eri-
alad võiksid sobida pakuta-
vate praktikakohtadega.

Edasi saavad praktika-
le soovijad kutse ABB suure-
le praktikapäevale, mille ees-
märk on anda ettekujutus 
ABB Grupist ja tegevusest 
ABB Eestis.

Järgnevad grupiintervjuud, 

Praktika ajal saab tulevastele töötajatele tutvustada 
ettevõtte väärtushinnanguid, ütleb ABB Balti 
riikide personalijuht Agnes Hansen. Energeetika- ja 
automaatikavaldkonnas tegutsev ABB kannab parima 
praktikakoha tiitlit.

• ABB on ülemaailmne tehno-
loogialiider energeetika ja 
automaatika valdkonnas, mil-
le kliendid on tööstus-, infra- 
struktuuri- ja transpordiet-
tevõtted. ABB tehnoloogiad 
aitavad klientidel vähendada 
tootmisega seotud keskkonna- 
mõjusid. ABB kontsern annab 
tööd ligi 135 000 inimesele 
umbes sajas riigis.

• Eestis tegutseb ABB alates 
1992. aastast, ettevõtte tege-
vus jaguneb kahte valdkonda: 
tootmine (generaatorid, aja-
mid, taastuvenergiaseadmed, 
elektrikilbid, komplektalajaa-
mad) ning müük (ülekande-
võrkude ja jaotusalajaamade 
projektid, kesk- ja madalpin-
geseadmed, automaatikapro-
jektid, robotid, korrashoiutee-
nused).

• ABB on pälvinud viis korda 
– 2007, 2008, 2009, 2011, 
2014 – Ettevõtluse Arenda-
mise Sihtasutuse välja antava 
aasta välisinvestori auhinna 
ning 2008. aastal Eesti pari-
male ettevõttele määratava 
ettevõtluse auhinna. Sel keva-
del võitis ABB Eesti Tööandja-
te Keskliidu korraldatud „Pa-
rima praktikakoha” konkursi.

ABB: noored praktikandid 
toovad kaasa uue vaatenurga

AUHINDADEGA  
PÄRJATUD ETTEVÕTE

mille käigus selgitavad prak-
tikajuhendajad koos perso-
nalijuhiga välja sobivaimad 
kandidaadid. Vestluste käi-
gus selguvad noore inimese 
õpitulemused ja edasijõud-
mine, püüdlikkus, tahe õppi-
da uusi asju, keelteoskus, või-
mekus teha tööd meeskonnas, 
võtta vastutust ning viia alus-
tatu lõpuni.

Kui valik on tehtud, lepi-
takse kokku praktika aeg ja 
sõlmitakse praktikaleping.

Hansen rõhutab koos-
tööd koolidega praktika läbi-
viimisel.

„Kuna ABB on rahvusvahe-
line ettevõte, siis on võimalik 
koostöös õppeasutusega viia 
ellu kaasaegsetel tehnoloogi-
listel lahendustel põhinevad 
õppekavad. Teiseks, koolid ei 
saa seista majandusest ja ette-
võtlusest eraldi, koostöös ette-
võtetega on neil võimalik käia 
ajaga kaasas. Kool ja ettevõte 
peavad olema kui ühine elav 
organism,” kirjeldab Hansen.

Praegu teeb ABB koostööd 
viie õppeasutusega – Tallinna 
Tehnikaülikooli, Tallinna Teh-
nikakõrgkooli, Tallinna Polü-
tehnikumi, Tallinna Lasna-
mäe Mehaanikakooli ja Tallin-
na Tööstushariduskeskusega.

See, millise 
kogemuse saab 
praktikant oma 

esimesel töökohal, 
mõjutab oluliselt 

kogu tema 
karjääri.

Kool 
ja ettevõte 

peavad olema 
kui ühine elav 

organism.
Foto: Karin Kaljuläte

Praktikant Juri Zenin õpib TTÜ-s elektroenergeetika erialal, tal on käsil 
magistriõppe esimene aasta. Alates juunist on ta praktikal ABB AS-i 
komplektalajaamade tehases müügiinsenerina. „Esiteks on siin abivalmis 
ja sõbralik keskkond, kus on meeldiv viibida ning kus ei jäeta kedagi hätta. 
Teiseks pakub praktika mulle iga päev väljakutseid, sest saan täita keeru-
kaid ja huvitavaid ülesandeid ning tõsta oma teadmiste ja oskuste taset. 
Tulevikus plaanin võimaluse korral siia tööle jääda.”

Selliseid trikke, nagu näidati kuu alguses ABB AS-i ajamite ja taastuvenergiaseadmete tehase laienduse avamisel Jüris, prakti-
kantidelt tavaliselt siiski ei nõuta. Rohkem harjutamis- ja õppimisvõimalusi pakub tehase uus laiendus aga küll.

Vivika Veski

Foto: Vivika Veski
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Tollal oli see küll sõjatehas ja 
kandis Baltijetsi nime.

Võimekaid noori jagub
„Pärast mitut praktikat ja 
Nõukogude armees teeni-
mist tulin siia tööle. Näitasin 
end praktikal heast küljest ja 
jäin sellega kollektiivis meel-
de,” ütles Krell. „Oma olemu-
selt on praktika jäänud läbi aja 
samaks. Püüame luua prakti-
kandile maksimaalselt head 
tingimused ja teeme kõik 
selleks, et ta kohaneks meie 
nõudmistega. Esmajärjekor-
ras tuleb muidugi selgitada 
ohutust.”

Krell lisas, et juhenda-
jaks määratakse mõni koge-
nud töötaja, kes oskab oma 
teadmisi edasi anda. „Inime-
ne võib olla hea spetsialist, 
aga halb õpetaja. Juhendajaks 
sobib inimene, kes oskab töö 
vastu huvi tekitada ja õpeta-

Narva ettevõte OÜ Fortaco 
Estonia, kes on viimase 
kahe aastaga palganud 
üle saja uue töötaja, 
võtab hea meelega 
praktikante ja pakub 
parematele püsivat tööd. 
Sel kevadel sai ettevõte 
parima regionaalse 
praktikakoha auhinna.

• Eesti Tööandjate Keskliit kuu-
lutas aasta alguses välja kon-
kursi „Parim praktikakoht”, et 
juhtida tähelepanu ettevõtete 
rollile oskustega töötajate 
õpetamisel.

• Avaldusi laekus konkursile 
kokku 92. Eesti parima prak-
tikakoha tiitliga tunnustati 
energeetika- ja automaatika-
tehnoloogiaettevõtet ABB AS, 
kes on pikka aega olnud vald-
konna õppuritele oluline prak-
tikabaas ning panustanud 
märkimisväärselt töötajate 
järelkasvu koolitamisesse.

• Parimaks regionaalseks prak-
tikakohaks sai Narvas metall-
konstruktsioone valmistav et-
tevõte Fortaco Estonia OÜ ning 
parim väikeettevõttest prakti-
kakoht on Gurmeeklubi OÜ.

• Võitjate puhul on tegemist töö-
andjatega, kelle süsteemsest 
tegevusest töötajate järelkas-
vu nimel on teistel ettevõtetel 
palju kõrva taha panna, ütles 
otsust kommenteerides Eesti 
Tööandjate Keskliidu juht Too-
mas Tamsar.

• ABB Balti riikide juht Bo Hen-
riksson ütles tiitlit vastu 
võttes, et vastutustundliku 
ettevõtte jaoks on töötaja-
te järelkasvu panustamine 
ja praktikabaasiks olemine 
loomulik osa personalipolii-
tikast. „Meie jaoks on suur 
sisuline tunnustus, kui prakti-
kandid soovivad meile pärast 
praktika lõppu ka tööle jääda 
– aastate jooksul on umbes 
kolmandik meie töötajatest 
alustanud praktikandina,” li-
sas Henriksson.

• Kõigis kolmes kategoorias 
parima praktikakoha tunnus-
tuse saanud tööandjatel on 
õigus kasutada spetsiaalselt 
välja töötatud märgist oma 
kodulehel, reklaammaterjali-
del, trükistel jm.

• Eesti Personalijuhtimise Ühing 
PARE otsustas anda omalt 
poolt eriauhinna AS-ile Tallinna 
Vesi.

• Praktikakohtade pakkujaid 
hindas viieliikmeline komis-
jon, kuhu kuulusid Eesti Töö-
andjate Keskliidu juhataja 
Toomas Tamsar, haridus- ja 
teadusministeeriumi kantsler 
Janar Holm, Eesti Personali-
juhtimise Ühingu PARE tegev-
juht Ene Olle, Eesti Metsa- ja 
Puidutööstuse Liidu tööstus- 
ja haridusvaldkonna juht Pille 
Meier ning Tallinna Teenindus-
kooli direktor Meeli Kaldma.

• Konkurss viidi läbi haridus- ja 
teadusministeeriumi tööturu 
ja õppe tihedama seostamise 
programmi tegevuste „Prak-
tikasüsteemi arendamine 
kutse- ja kõrghariduses” ning 
„Õpipoisiõppe laiendamine” 
raames. Programmi eesmärk 
on viia õppimisvõimalused 
vastavusse tööturu vajaduste-
ga. Konkurssi rahastasid Eesti 
riik ja Euroopa Sotsiaalfond. 

PARIMA 
PRAKTIKAKOHA 
KONKURSS Metalliettevõte Fortaco 

tähtsustab töötajate järelkasvu

Juhendajaks 
sobib inimene,  

kes oskab töö vastu 
huvi tekitada ja 

õpetada.

Noorte 
suur pluss on 
see, et nad on 

valmis arenema 
ja arendavad 
ka ettevõtet.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik
OÜ Fortaco Estonia sai kevadel parima regionaalse praktikakoha auhinna. Direktor Larissa Shabunova tutvustas sel puhul tehast majandus- ja taristuminister Kristen Michalile ja teistele külalis-
tele.

da. See on suur koormus ja 
vastutus.”

Krelli sõnul kulub umbes 
kuu, et aru saada, kas noorest 
saab sellel töökohal asja või 
mitte. „Viiest kaks osutuvad 
tavaliselt selliseks, kes taha-
vad õpitud ametis töötada 
ja edasi areneda. Vahel isegi 
üllatun, et on võimalik leida nii 
võimekaid noori, kes on teha-
ses töötamisest huvitatud.”

OÜ Fortaco Estonia direk-
tor Larissa Shabunova ütles, 
et tootmismahu ja töötajate 
arvu kasv lähiaastail jätkub. 
Seetõttu on oluline töötaja-
te järelkasvule pühendumine.

„Kuna tööturul pole piisa-
valt sobivaid töötajaid, on üks 
võimalus koostöö kutseõppe-
asutustega. Maksame praktika 
ajal keskmist töötasu ja pare-
matele pakume tööd − see on 
noortele suur boonus. Mitte 
kõik praktikandid pole piisavalt 
distsiplineeritud, aga noorte 
suur pluss on see, et nad on 
valmis arenema ja arendavad 
ka ettevõtet,” ütles Shabunova. 

Koostööpartneritest etalon
Ida-Virumaa kutseharidus-
keskuse õppedirektor Rii-
na Veidenbaum, kes eelmisel 
õppeaastal juhtis Narva kut-

seõppekeskust 
(1. septemb-
rist Ida-Viru 
kolm kut-
seõppeasu-
tust ühen-
dati), tõdes, 
et Fortaco on 
kooli koostöö-
partneritest eta-
lon. Tema sõnul on 
ettevõttel väga läbimõel-
dud süsteem uute töötajate 
koolitamiseks ja olemasole-
vate täienduskoolituseks.

„Näiteks viis Fortaco sisse 
süsteemi, et meie õpilased 
peavad praktikale saamiseks 
tegema proovitöö. Hindan 
seda väga kõrgelt, sest proo-
vitööga saab tagasisidet õpe-
tamise kvaliteedi kohta,” mär-
kis Veidenbaum.

Konkursi „Parim prakti-
kakoht” eesmärk oli tunnus-
tada vastutustundlikke töö-
andjaid, kes panustavad mär-
kimisväärselt aega, energiat 
ja ka raha tööjõu järelkasvu 
arendamisse.

„Fortaco puhul oli oluli-
ne regionaalne aspekt,” ütles 
Eesti Tööandjate Keskliidu 
haridusnõunik Anneli Entson. 
„Ettevõte teeb oma piirkonnas 
väga head koostööd kutseõp-

peasutustega. Neil 
on ka mõju hari-
duse korraldu-
sele. Nii kut-
sekoolidele kui 
ka ülikoolidele 
antakse tagasi-

sidet, et õppe-
kavad vastaksid 

paremini tööturu 
vajadustele.”

Sel sügisel kandidee-
rib OÜ Fortaco Estonia aas-
ta välisinvestori tiitlile. Ette-
võte annab tööd 370 inimese-
le, kes teenivad keskmiselt 1127 
eurot, kusjuures kahel viimasel 
majandusaastal on loodud 129 
töökohta. Eelmise aasta müügi-
tulu oli ligi 30 miljonit ja ärika-
sum umbes pool miljonit eurot.

Viimase kahe aasta inves-
teeringute kogumaht ulatub 
2,5 miljoni euroni. Investee-
ringute eesmärk on olnud 
tehase võimsuse tõstmine ja 
tootmisprotsesside automa-
tiseerimine, samuti inimeste 
koolitamine.

Fortaco Estonia kuulub 
Soome kapitalil põhinevasse 
Fortaco Gruppi, valmistades 
metallkonstruktsioone telli-
jatele üle Euroopa.

Ajal, mil valitsusliikmetel on 
tulnud palju tegelda Ida-Viru-
maa tööhõiveprobleemidega, 
on Fortaco Estonia meeldiv 
erand, kes loob pidevalt uusi 
töökohti ja otsib laienemis-
võimalusi, kiitis majandus- ja 
taristuminister Kristen Michal 
tänavu aprillis, kui käis tutvu-
mas parima regionaalse prak-
tikakoha tiitli saanud ettevõt-
te tegemistega. Michali sõnul 
väärivad tunnustust inimesed, 
kes suhtuvad lugupidamisega 
ja hästi oma töösse ning õpe-
tavad seda edasi.

Näiteks mehaanika-
osakonna juhataja Vik-
tor Krell, kes on prae-
gu noortele mentoriks, 
alustas 1985. aastal samas 
ettevõttes praktikandina. 

Sirle Sommer-Kalda,
 Ajaleht Põhjarannik
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Pärnumaal Sauga vallas asuva marjatalu perenaine 
Reet Karukäpp otsis esmalt oma tallu kaasosanikku, 
kuid hakkas hoopis pakkuma praktikakohti. Majan-
duslikult praktikandid kasu ei too, kuid see polegi 
eesmärk.

Parim tänavune väikeettevõttest praktikapakkuja Gurmeeklubi OÜ on võtnud endale 
missiooni koolitada noori ja ka ise koolitusprogrammi panustada. Ettevõte on koolide-
ga koostööd teinud seitse aastat, ehkki töökohti endistele praktikantidele on neil oma 
väiksuse tõttu harva pakkuda.

Karukäpa talu: 
suurim kasu on 
uued kontaktid

Gurmeeklubi: noored 
vajavad tööellu astumiseks 
kogemuste pagasit

„Minu kunagine pakkumi-
ne mitu aastat tagasi kas-
vas välja soovist leida mar-
jakasvatushuviline inimene, 
kes oleks valmis mulle kaas- 
osanikuks tulema,” meenu-
tab Reet Karukäpp. Sellist 
inimest pole ta senini leid-
nud, küll aga terve rea tra-
gisid praktikante.

Karukäpp tõdeb, et prakti-
kantide võtmine talule suurt 
majanduslikku kasu ei too, 
kuid ega ta seda taotlenudki.

„Üks väärtus, mida ma ka 
oma praktikantidele rõhu-
tan, on uued kontaktid, nii 
minul nendega kui ka neil 
omavahel,” räägib perenai-
ne. „Minu praktikandid on 
täiskasvanud, enamasti töö-
tavad pereinimesed. Paljud 
on juba vanaema staatuses. 
Seda tuleb mul kui juhenda-
jal arvesse võtta paindliku-
ma praktikagraafiku koos-
tamisel.” Seega ei saa väga 
täpseid plaane ja töögraa-
fikuid teha, mis muudab 
töökorralduse keerulise-
maks. Aga seda peab Reet 
Karukäpp paratamatuseks. 
Lisaks teevad marjakasva-
tustalus tööplaanidesse ja 
-graafikutesse oma korrek-
tuuri ka ilmaolud.

Aednikuõpilaste paradiis
Esimesed praktikandid tulid 
tallu 2013. aastal ja sellest 
ajast on igal aastal olnud 
praktikal neli kuni kuus ini-
mest ühe- või paarikaupa. 
Karukäpa talu praktikandid 

õpivad aastasel nooremaed-
niku-õppe erialal Pärnu Kut-
sehariduskeskuse Voltve-
ti koolituskeskuses. Kui tal-
lu saabub uus praktikant, 
püüab perenaine kõigepealt 
kindlaks teha, miks inimene 
üldse läks seda eriala õppima. 
Ja milline tähtsus on tema 
huvide hulgas marjakasva-
tusel. Siis püüab ta kesken-
duda just sellele. Samuti on 
praktikantide käsutuses talu 
erialane raamatukogu.

Praktikandid on lõiga-
nud pistoksi, valmistanud 
maad ette ja pannud pistoksi 
maha. Nad on rohinud, niit-
nud reavahesid murutrakto-
ri ja trimmeriga, teinud sõst-
raistanduse harvendus- ja 
noorenduslõikust. On istu-
tanud põõsaid, korjanud saa-
ki, tutvunud töökorralduse-
ga saagikoristuse ajal ja mar-
jade töötlemisega mahlaks ja 
siirupiks. Perenaine on tut-
vustanud praktikantidele 
taimehaigusi ja -kahjureid, 
üheskoos on nad määra-
nud umbrohtusid. On teh-
tud muidki töid, mis talus 
ette tulevad. Ainult umbro-
hu pritsimist on perenaine 
otsustanud praktikantidel 
mitte teha lasta.

Mida soovitada teistele 
praktikapakkujatele?

„Ehk olulisim ongi tea-
da saada, mis praktikanti 
tegelikult huvitab. Mis on 
tema eesmärk,” ütleb Reet 
Karukäpp.

Gurmeeklubi on imetlusväär-
ne ettevõte, kes võtab igal aas-
tal praktikale sama palju ini-
mesi, kui selles ettevõttes töö-
tab, märkis ettevõtlusminister 
Liisa Oviir kevadel Gurmee-
klubile parima praktikapakku-
ja konkursi auhinda üle andes.

Minister leidis, et kui sama 
eeskuju järgiksid ka suurette-
võtted, poleks meil probleemi 
noorte väljaõppe vastavusega 
tööandjate soovidele.

Gurmeeklubi on koolidega 
koostööd teinud seitse aas-
tat. Praktikante on käinud 
Tallinna Teeninduskoolist ja 
Tallinna Erateeninduskoolist, 
kuid ka välisriikidest, nagu 
Ungari, Venemaa ja Soome. 
Samas on kogu koostöö aja 
jooksul tulnud hiljem Gur-
meeklubisse tööle vaid kaks 
endist praktikanti. „Tava-
liselt me ei saa isegi kõige 
tublimatele püsivat töökoh-
ta pakkuda, kuna meie kol-
lektiivis vahetuvad töötajad 
väga harva,” tunnistab toot-
misjuht Kaire Kase.

Ettevõttes käivad praktikal 

pagari- ja kondiitri- ning kui-
gipalju ka kokaeriala õpilased.

„Praktikat pakume ette-
võttes sellepärast, et tuleva-
sed töötajad meie tööjõutu-
rul hakkama saaksid ja esi-
algne kogemuste pagas tööle 
asumiseks olemas oleks,” põh-
jendab Kase. „Ettevõtte mis-
sioon on noori koolitada ja ise 
koolitusprogrammi panusta-
da. Õppeprotsess annab meie 
oma töötajatele hea väljundi 
ja võimaluse jagada oma pika-
aegseid kogemusi ja teadmisi. 
Õpetamise ja küsimustele vas-
tamise kaudu saab lisaks oma 
tööprotsessi üle vaadata.”

Kase ütleb, et peale erialaste 
oskuste õpetamise püüavad nad 
näidata noortele töökultuuri ja 
suhtumist töösse. Kasvõi näiteks 
seda, et tööd ei saa kergelt võtta, 
vaid töötajal on omad kohustu-
sed, mida tuleb täita.

„Töökultuur algab sel-
lest, et jõuad hommikul täp-
selt õigeks ajaks tööle ja täi-
dad oma töökohustused, mis 
sulle antakse. See hõlmab ka 
meeskonnatööd, omavahelist 

Taimi Raudnagel oli Karukäpa talus praktikal eelmise aasta suvel. Nn 
päris töökoht kaubatundjana-müüjana oli tal sel ajal Pärnu K-Rauta 
kaupluses, kus on ka aiaosakond.

Tallinna teeninduskooli 
praktikant Pille-Riin Taim 
(keskel) ja firma tootmis-
juht Kaire Kase. Tagaplaanil 
töötav Aljona Malenko 
alustas Gurmeeklubis 
praktikandina, kuid töötab 
nüüd põhikohaga.

Õpetamise 
ja küsimustele 

vastamise kaudu 
saab ka oma 

tööprotsessi üle 
vaadata.

Karukäpa talu sõstraistanduse alla jääb praegu ligikaudu 3,5 hekta-
rit talu haritavast, umbes 6,5 hektarist maast. Talu kasvatab musta 
sõstart, samuti paljundab seda. Marjad töötlevad nad mahlaks ja sii-
rupiks. Vähesel määral müüvad ka värsket dessertmarja ning musta-
sõstraistikuid. Tänavu suvel korjati talus ligikaudu 5500 kilogrammi 
marju ja peaaegu 3000 kilogrammi sellest töödeldi mahlaks või siiru-
piks või paigutati sügavkülma.

Varem kasutas ettevõte kaubamärki Vertigo Gourmet, 2012. aasta ok-
toobrist Gourmet Club.
Nad valmistavad mitmeid kastmeid, šokolaadikreeme, torte, kooke, 
salateid, quich’e, käsitööleibu. Ettevõttes töötab 24 inimest.

AASTAS TULEB MITU TONNI MARJATOOTEID

TEGUS VÄIKEETTEVÕTE

Foto: Reet Karukäpp

Foto: Gurmeeklubi

kommunikatsiooni ja hooli-
kust tööülesannete suhtes. 
Katsume praktikante kaasa-
ta, näidata, kuidas me alusta-
me oma tööpäeva, kuidas seda 
läbi viime, kuidas peame lõu-
nat ja seejärel jätkame – kogu 
protsessi,” selgitab Kase.

Kogenud töötajate  
ülesanne
Praktikante juhendama mää-
ratakse Gurmeeklubis alati 
kõige kogenumad töötajad. 
Välja on töötatud õppesüs-
teem, kus 30-aastase tööko-
gemusega erialatöötajad jaga-
vad õppeprotsessis õpilastele 
erialaseid kogemusi. Õpilased 
saavad kohe osaleda esialgu 
kergemates ja praktika ede-
nedes ka keerukamates töö-
protsessides. Õpilased oman-

davad teadmisi nii tooraine-
test kui ka töövõtetest.

Kase selgitab, et kergema 
keerukusastmega ülesannete 
käigus omandavad praktikan-
did esialgsed töövõtted ja tut-
vuvad toorainetega. Näiteks 
pagaripraktikandid omanda-
vad oma esimesel praktikal 
teadmised erinevate tainas-
te tegemisest ja nendest val-
mistatavatest toodetest. Kon-
diitripraktikandid asuvad val-
mistama lihtsamaid kooke.

Gurmeeklubi tootmisjuht 
soovitab ka teistele praktika-
pakkujatele kaasata kindlas-
ti õpilased kohe tööprotses-
si keskmesse, mitte jätta neid 
kõrvaltvaatajaks.

Vivika Veski
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Radisson Blu Hotel Olüm-
pia pakub praktikat oma 
algusajast alates, et aidata 
välja õpetada hotellitööta-
jate järelkasvu.

Olümpia hotellis käivad praktikal 
nii õpilased kui ka õpetajad

„Olümpia on suur hotell, tea-
tud mõttes ka ikooniline – 
ehitatud spetsiaalse sünd-
muse puhul (1980. aasta 
olümpiamängude purjere-
gatt Tallinnas – toim). Tun-
neme vastutust, et hotelli-
töötajate järelkasvu jaguks 
ka tulevikus,” vastab Radis-
son Blu Hotel Olümpia per-
sonalijuht Airi Neemre küsi-
musele, miks nad pakuvad 
oma ettevõttes praktikat.

Airi Neemre töötab rah-
vusvahelisse hotelliket-
ti Carlson Rezidor Hotel 
Group kuuluvas Radisson 
Blu Hotel Olümpia hotel-
lis 2010. aastast alates. Sel-
lest ajast kuni praeguseni on 
majas igal aastal käinud 80 
kuni sada praktikanti. Püsi-
töötajaid on hotellis kokku 
kahesaja ringis.

Lisaks käivad hotellis sta-
žeerimas teeninduskoolide 
õppejõud, olles kohal kaks 
kuni viis päeva. „Oleme neid 
kutsunud vaatama, mismoo-
di elu hotellides edasi are-
neb,” ütleb Neemre.

Koostööpartnereid on 
Olümpial üle Eesti, kuid ka 
välismaal. Tallinnas on neist 
suurim Tallinna Teenindus-
kool, kes on andnud Radis-
son Blu Hotel Olümpiale kaks 
korda välja parima praktika-
baasi auhinna.

„Kõige rohkem käib meil 
praktikante ametikoolidest. 
Aga tullakse ka näiteks töö-
tute ümberõppe gruppi-
dest. On käidud ka välis-
maalt. Soome hotellikoolid 
on päris aktiivsed, näiteks 
meeldib soomlastele meie 
kondiitriosakond. Tundub, 
et Eestis tehakse kondiit-
ritoodete valmistami-
sel rohkem käsitsitööd 
kui Soomes ja sellepärast 
neile meeldib saata siia oma 
praktikante,” on personali-
juht kogenud.

Kõige enam tuleb prak-
tikante toitlustuse-, vas-
tuvõtu- ja majapidamise-
osakonda. Majapidamises 
praktiseerivad puhastustee-
ninduse eriala õpilased. Ka 
ametite mõttes on need eri-
alad hotellis kõige suurema 
arvu inimestega esindatud.

Praktikante on aga olnud 
ka kõrgkoolidest – Tallinna 
Tehnikaülikoolist, Mainorist 
ning personalitöö ja raama-

Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Ivika Raudsepp (paremal) stažeerib Radisson Blu Hotel Olümpia majapidamisosakonnas. „See on täiendõpe, et viia end uuemaga kurssi,” selgitab 
ta. Koolis õpetab Raudsepp majutus- ja puhastusteenindust ning kodukultuuri. Vasakul Radisson Blu Hotel Olümpia personalijuht Airi Neemre.

Mõned 
kevadised 

praktikandid 
jäävad lepinguga 

suveks tööle, 
et puhkajaid 

asendada.

Praktikantidega 
tegelevad 

hotellis enamasti 
superviisorid.

Foto: Vivika Veski

tupidamise praktikante Tal-
linna Majanduskoolist.

Igal aastal saab 10–15% 
praktikantidest hiljem Olüm-
pia hotellis tööd – kas lühe-
maks või pikemaks ajaks, sõl-
tuvalt sellest, kas nad alles 
õpivad või on juba kooli lõpe-
tamas. Mõned kevadised 

praktikandid näiteks jäävad 
suveks lepinguga tööle, puh-

kuste ajaks asendama.
Praktikale tullakse 

enamasti paariks näda-
laks kuni kaheks kuuks. 
On ka kohti, kuhu hotell 
võtab praktikante ena-
masti kuuks-kaheks, 

mitte aga lühemaks ajaks 
– näiteks vastuvõtuosa-

konda. Neemre selgitab, 
et vastuvõtutöö on keeruli-
ne ja sellega kaasneb finants-
vastutus, nädala või kahega 
ei saa tööd selgeks. Kahe-
kuise praktika korral võib 
aga kiiremad õppijad teisel 
kuul juba üksi leti taha usal-
dada. See annab ka prakti-
kandile kindlustunde, kui 
ta saab täiesti iseseisva töö 
kogemuse.

Praktikantidega tegele-
vad hotellis enamasti super-

viisorid, kelle ülesanne on 
uusi töötajaid välja õpeta-
da. Olümpia hotellil on oma 
töötajatele koolitusprogram-
mid ning neisse kaasatakse 
ka pikemaajalisi praktikan-
te, näiteks osalevad nad uue 
töötaja koolitusel ja kliendi-
teeninduse koolitusel „Yes I 
can!”. See õpetab klienti ära 
kuulama, looma personaal-
set kontakti ja kui klien-
dil on probleem, siis seda 
lahendama.

Ettevõtte moraalne  
kohustus
Ettevõtetele, kes kahtle-
vad, kas võtta praktikan-
te, ütleb Neemre, et kui 
ollakse oluline tööandja 
oma valdkonnas, siis on 
ka moraalne kohustus aida-
ta kaasa noorte inimeste väl-
jaõpetamisele ja oma eriala 

populariseerimisele noor-
te hulgas.

Praktikapakkumine pole 
aga Olümpia hotellil ainuke 
viis hotellitööd tutvustada. 
Lisaks kutsuvad nad õpila-
si enda juurde ekskursioo-
nile, sealhulgas põhikoo-
li vanemate klasside omi, 
kellel erialavalik seisab alles 

ees. Samuti käiakse koo-
lides kohtumas. Noorte-
le lubab Neemre, et hotelli-
töö on huvitav. „Palju suht-
lemist erinevatest rahvustest 
inimestega, võimalusi end 
proovile panna, keerulisi 
olukordi lahendada, inime-
si rõõmustada, teha nende 
päeva kenamaks. Töö vää-
rib õppimist,” ütleb Neemre.

Radisson Blu Hotel Olüm-
pia on aastaid välja and-
nud ka ühte praktikandisti-
pendiumi, mida jagatakse 

novembris koos Hotelli-
de ja Restoranide Liidu 
stipendiumidega. Selle-
le ühekordsele 350-euro-
sele stipendiumile võivad 
kandideerida kõik hotellis 

praktikal viibinud õpilased.

Vivika Veski
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Tööelu rahvusvahelises suurfirmas on see, mida Valga-
maa Kutseõppekeskuse logistika eriala õpilased Gomab 
Mööblis praktikat tehes kogevad.

Gomab Mööbel: 
praktika annab 
ettekujutuse 
päris tööelust

Valga Gomab Mööbel ja 
Valgamaa Kutseõppekeskus 
(KÕK) teevad koostööd juba 
kümmekond aastat – sama 
kaua, kui koolis on välja õpe-
tatud tislereid. Ettevõttes käi-
vad samast koolist laoprakti-
kal logistika eriala õpilased.

Kooli õppekorralduss-
petsialist Kärt Kuvvas-
Mekk ütleb, et Valga Gomab  
Mööbel on Valga mõistes 
suur ettevõte ning need, kes 
ei taha minna praktikale Tal-
linnasse või Tartusse, saavad 
kodu lähedal võimaliku pari-
ma praktika.

Valgamaa KÕK esitas sel 
aastal Valga Gomab Mööbel  
AS-i Eesti Tööandjate Kesk-
liidu korraldatud praktika-
kohtade konkursile kui nen-
de meelest parima praktika-
koha. Kool hindab ettevõtte 
puhul paindlikkust praktika 
korraldamisel ja probleemi-
de lahendamisel.

Kuvvas-Mekk toob näite, 
kui õpilane läks lattu prak-
tikale, kuid kohapeal ilmnes, 
et tal on tolmuallergia ja laos 
on puidutolmu. Kool ja ette-
võte üheskoos leidsid õpila-
sele teise lao samas ettevõt-

tes. Töö iseloom ei muutu-
nud, küll aga töö keskkond. 
„Selliseid probleeme on ette 
tulnud ja need on operatiiv-
selt ka lahendatud,” ütleb 
Kuvvas-Mekk.

Praktikante motiveeritakse
Kuvvas-Mekk peab oluliseks 
ka seda, et ettevõte moti-
veerib praktikante – mak-
sab parimatele preemiat. Ta 
meenutab juhtumit, kui eel-
misel sügisel käis üks noor-
mees AS-is Valga Gomab 
Mööbel praktikal, kuid tal ei 
läinud seal eriti hästi. Ta sai 

ettevõttest tagasisidet, et oli 
küll kohustuslikud tööd ära 
teinud, aga midagi juurde ei 
tahtnud teada, oli passiiv-
ne. Aga see noormees soovis 
kevadel seal ettevõttes uut 
võimalust saada. Tema üks 
eesmärk oligi olla seekord 
parem praktikant. Ta saigi 
ettevõttelt teise võimaluse 
ja kevadel juba ka preemia.

Valgamaa KÕK-i vilistla-
ne Raido Soodla valmistab 
AS-is Valga Gomab Mööbel 
tootenäidiseid ja on töö-
ga rahul. Ta hindab kõrgelt 
selle vaheldusrikkust. Ome-

26. augustil lõppes Playtech Eesti Tartu ja Tallinna konto-
rites suvepraktika programm. Kokku läbis programmi 19 
praktikanti – 13 Tartus ja kuus Tallinnas.

Playtechi praktikaprogramm  
on avatud kõikidele õppuritele

„Praktikat pakkudes peame 
oluliseks, et nii mentoril kui 
ka teistel meeskonnaliikme-
tel oleks juhendamisele või-
malik pühendada maksimaal-
selt palju aega,” ütleb Playtech 
Eesti üksuse personalispetsia-
list Liisa Jõgi.

Playtechi suvepraktika-
programm toimus sel suvel 
juba viiendat aastat. Jõgi sõnul 
alustas Tartus esimene lend 
praktikante 2012. aastal ja 
kuna esimene aasta oli väga 
edukas, laienes programm 
juba 2013. aastal ka Tallinna.

„Viie aasta jooksul oleme 
suvepraktika raames pak-
kunud praktikavõimalust 90 
tublile noorele. Lisaks selle-
le on mõned noored leidnud 

meie juures praktikavõimalu-
se ka väljaspool suvepraktika-
programmi. Aastate jooksul on 
meie juures praktikal käinud 
üle saja noore,” ütleb Jõgi.

Mentor – valdkonna 
 professionaal
Praktika juhendajateks ehk 
mentoriteks on oma vald-
konna professionaalid ja 
seda ikka selleks, et noortel 
oleks võimalik õppida pari-
matelt. Personalispetsialis-
ti sõnul seisneb mentorite 
ettevalmistus eelkõige prak-
tikaülesannete läbimõtlemi-
ses, et leida jõukohased, kuid 
väljakutseid pakkuvad tege-
vused. Mentorid on need, kes 
juhendavad praktikanti nen-

Playtechi 
praktikant on 
täisväärtuslik 

tiimiliige, kes annab 
oma töö kaudu 
panuse meie 

eduloosse.

de praktika jooksul, hoiavad 
pidevalt kätt pulsil praktikan-
di edusammude osas ning 
jagavad vahetult soovitusi, 
tagasisidet.

Kuna Playtech Eesti üksus 
on Eesti üks suurimaid tark-
varaarenduse ettevõtteid, on 
eri positsioonide valik firmas 
väga lai ning aastate jooksul 
on pakutud praktikat ligi 25 
erineval kohal. Nende hul-
gas on olnud testijad, Java 
arendajad, front-end-aren-
dajad, PHP arendajad, ana-
lüütikud, tehnilise toe spet-
sialistid jpm.

Playtech julgustab noori 
alati endast märku andma, 
ka väljaspool suvist prakti-
kaprogrammi. „Praktikan-
te oleme vastu võtnud nii 
ülikoolidest kui ka kutse-
õppeasutustest, samuti on 
meiega liitunud tublid güm-
nasistid. Meie jaoks on eriala-
se hariduse omandamise kõr-

valt oluline ka noore tõeline 
tahe ja säravad silmad, tahe 
antud valdkonnas edasi are-
neda, seega on meie prakti-
kaprogramm avatud kõigile 
õppuritele,” kinnitab Jõgi.

Ametlik ja mitteametlik 
juhendaja
Igal praktikandil on vähemalt 
üks ametlik praktikajuhen-
daja ja lisaks mitteametlikud 

juhendajad töökohal, seega 
ei oska Jõgi täpset juhenda-
jate arvu öelda. „Küll aga ei 
ole meil juhendajate leidmi-
sega kunagi probleeme olnud 
ning kes on ühel aastal juba 
mentorirollis olnud, uurib 
juba järgmisel aastal aegsas-
ti praktikaprogrammi kohta,” 
kinnitab ta.

Ülesanne võetakse enda-
le kogemuse saamiseks ning 
teadmiste jagamiseks, see on 
juhendajatele puhas rõõm 
ja soov õpetada, juhendada 
nooremaid oma valdkon-
nas, näidata neile, mida 

tähendab IT-ettevõttes 
ning Playtechis tööta-
mine. „Oleme saanud 
tagasisidet, et juhenda-
jad väga hindavad saadud 
kogemust ning võimalust 

mõjutada tublide noorte 
kujunemist oma valdkon-

na spetsialistideks,” mär-
gib Jõgi.

Firmasse on tööle jäänud 
või hiljem tööle tulnud umbes 
50% kõigist praktikal käinud 
noortest. Kuna õppimine on 
kõige olulisem, siis on paku-
tud võimalust töötada osa-
lise koormusega. Samuti on 
olnud juhuseid, kus pärast 
praktikaprogrammi lõppu on 
tudengid end esmalt koolile 
pühendanud ning alles koo-
li lõpetamise järel firmasse 
tagasi tulnud.

„Meie jaoks on väga olu-
line, et praktikandid ei 
tuleks ettevõttesse pelgalt 
tööd vaatlema, vaid osalek-
sid meeskonnatöös, saak-
sid päris töökogemuse ning 
näeksid, kuidas nende töö 
mõjutab ühe toote-teenuse 
kujunemist. Playtechi prakti-
kant on täisväärtuslik tiimilii-
ge, kes annab oma töö kaudu 
panuse meie eduloosse. Ka 
praktikandid ise on tagasi-
sidena öeldud, et kõige roh-
kem meeldiski neile praktika 
juures eduelamus pärisüles-
annete sooritamisel ja tun-
ne, et panustatakse reaalselt 
ettevõtte töösse,” ütleb Jõgi.

Signe Kalberg

Playtechi Tallinna suvised praktikandid oma juhendajatega viimasel praktikapäeval.

Foto: Playtech
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AS Valga Gomab Mööbel on üks 
Valga suuremaid tööandjaid. 
Ettevõttes on 230–240 tööta-
jat, tööl käiakse ka Lätist.

Põhiliseks toodanguks 
on olnud männipuidust mas-
siivmööbel, mida valmista-
takse valdavalt oma toodetud 
liimkilpmaterjalist.

Ettevõte tegutseb alates 
1993. aastast, mil Rootsi 
firma Gomab Möbel AB Valga 
mööblikombinaadi erastas.

SUURETTEVÕTE 
LÄTI PIIRIL

ti samas ettevõttes aastate 
eest praktikal olles ei arva-
nud ta, et kunagi sinna päri-
selt tööle asub. Ta tunnistab, 
et praktika ajast ei ole tal 
kõige paremad mälestused, 
sest siis tuli teha liinitööd 
ja see tundus üksluine – 
iga päev kaheksast viie-
ni üks ja seesama. Samas 
tõdeb ta, et praktikanti-
dele tulebki paratamatult 
anda lihtsamat tööd kui väl-
jaõppinud inimestele. Samu-
ti andis praktika noormehe-
le hea ettekujutuse tööelust 
ning sellestki, et tööl käia on 

ikka hoopis raskem kui koo-
lis. Praktika pakkujaile soo-
vitab Soodla, et nad panek-
sid praktikandi tegema töid, 
mille kaudu õpib võimali-

kult palju.
Kuvvas-Mekk peab olu-

liseks, et praktikant saaks 
ettevõttes tegeliku töö-
elu kogemuse. See võib 
hõlmata ka olukordi, kui 

tuleb mõnel päeval puudu-
da, näiteks minna arsti juur-

de. Siis tuleb praktikandil ise 
tööandja käest selleks luba 
küsida ja kokku leppida või-
malus töö järele teha – nagu 

tööl käies ikka. Ettevõtetelt 
ootab Valgamaa KÕK seda, et 
nad praktikantidelt distsip-
liini ja head tööd nõuaksid.

Lauri Pihlak on õppinud 
Valgamaa KÕK-is logisti-
ka erialal, töötab AS-is Val-
ga Gomab Mööbel liimkilbi 
laohoidjana ja on ise logisti-
ka valdkonna praktikantide-
le juhendajaks. Praktikantide 
juhendamisel peab ta oluli-
seks kõike kannatlikult sele-
tada, kui vaja, siis mitu korda, 
ja kindlasti jälgida ja kont-
rollida, kas sai selgeks. Ta 
tunnistab, et mäletab oma-

gi kooliajast seda, et kui õpe-
taja küsis, kas said aru, sai 
vastatud alati jah, kuigi pal-
jugi ei pruukinud esimese 
korraga meelde jääda.

„Tuleb korrata ja jälgi-
da, aga mitte pahandada. Ja 
kui praktikant midagi valesti 
teeb, siis öelda, et tule kaa-
sa, näitan sulle ära, mida sa 
tegid valesti, jäta meelde. 
Tuleb kontrollida. Mina olen 
ikkagi vastutaja,” räägib Lau-
ri Pihlak.

Praktikantidele 
tuleb paratamatult 
anda lihtsamat tööd 

kui väljaõppinud 
inimestele. 

Vivika Veski

Signe Kalberg

Puumajade tootja Seve Ehituse AS on kolme aastaga 
pakkunud praktikavõimalust ligi 30 Tallinna Tehnikakõrg-
koolis ehitust õppivale noorele. Meelsasti ootab firma 
praktikale ka kutsekoolide õppureid.

Seve Ehitus: koolitarkusest 
üksi ei piisa, et tööga toime tulla

„Meie esimesest, Tallinna Teh-
nikakõrgkooli 3. kursuse lõpe-
tanud tudengist-praktikan-
dist aastal 2013 sai objektijuht 
ja nüüd on ta oma juhenda-
ja kolleeg,” ütleb Seve Ehitu-
se AS-i juhatuse esimees Vello 
Enniste, kes on ka ise tehnika-
kõrgkooli, õigemini selle eelkäi-
ja Tallinna Ehitus- ja Mehaani-
katehnikumi vilistlane.

Enniste on veidi kriitiline 
õppeasutustes antava puitma-
jade ehitushariduse suhtes ja 
leiab, et see, millega inseneri-
haridusega kõrgkooli lõpeta-
nud inimene peaks toime tule-
ma, on ainult koolist saadava 
tarkusega väga raske. „Firma 
eesmärk tudengeid praktikale 
võttes oli see, et koolitada ise 
endale vajalikke spetsialiste,” 
ütleb Enniste. „Kolme aastaga 
on meil praktikal olnud roh-
kem kui veerandsada tudengit, 
meile tööle on jäänud para-
ku vaid kaks, vahepeal oli isegi 
neli-viis. Kui töö selge, haka-
takse otsima paremaid kohti. 
Tublidest töötajatest on aga 
alati puudus ja see probleem 
on kõikides ehitusfirmades.”

Praktikal on tudengid olnud 
kaks-kolm kuud ja kuna tööd 
tehakse nii Eestis kui ka Nor-
ras, on juhendajaid olnud 
samuti kaks. Enniste sõnul 
peab praktika juhendaja oska-
ma noort inimest tõepoolest 
ka juhendada, ta peab oskama 
oma teadmisi edasi anda ning 
olema kannatlik. Samuti peab 
noorele töö huvitavaks tegema.

Kahjuks on noortel problee-
me töösse suhtumisega ja ka 
praktilisi oskusi pole piisavalt, 
märgib Enniste. Nii tuleb esime-
sel praktikakuul noortele teoo-

riat lisaks õpetada, iga näda-
la lõpus kontrollitakse saadud 
teadmised üle. Alles teisel kuul 
on noored lastud töö kallale.

„Oleme praktikante suu-
nanud teistesse meeskonda-
desse. Kuid tegime ka sellise 
eksperimendi, et moodusta-
sime Vanamõisas ühe mees-
konna ainult praktikantidest ja 
ka mentor oli koolist. Nad pidi 
vundamendist katuseni valmis 
tegema kuuri ja garaaži. Eel-
nevalt muidugi saama teoree-
tiliselt selgeks ehituse käigu, 
millist materjali kasutada, kui 
palju kulub ehituseks töötun-
de ja muud vajalikku,” selgi-
tab Enniste.

Seve Ehitus on oma prak-
tikantidele töö eest ikka ka 
raha maksnud ning kui prak-
tika saab läbi, koolile oma 
hinnangu edastanud. Eelkõi-

ge hinnatakse firmas töö kva-
liteeti. „Kes on praktikal end 
heast küljest näidanud, selle-
ga alustame töö osas läbirää-
kimisi,” ütleb Enniste.

Ta on meelsasti nõus prak-
tikale võtma ka kutsekoolides 

ehitust õppivaid noori, 
seda, et praktikakoh-
tadest Seve Ehituses 

puudu tuleks, pole karta 
– vabu kohti praktikanti-

dele oleks praegugi 10 kuni 
15. Ka tööpuudust pole kar-
ta, sest Norras on puitmajad 
au sees ning Eestiski nõud-
lus kasvab.

Töötaja ja  
ettevõte arenevad koos
Endine praktikant ja praegu-
ne objektijuht Margus Kras-
nov räägib, kuidas tema kol-

mekuuliseist praktikast kasvas 
iseenesest välja pooleaastane 
praktika. „Siis sai ka selgeks, 
et minu töökoht peale kooli 
lõpetamist ongi siin. See andis 
hea tunde. Tulevane tööand-
ja sai praktika kaudu selguse, 
kes mina olen ja millised on 
minu oskused ning teadmised, 
mina sain aimu oma tuleva-
sest töökohast, selle töökul-
tuurist, nõudmistest,” rää-
gib Krasnov. Oma praktilised 
ehitusoskused sai mees kät-
te juba Tartu kutseharidus-
keskuses ehitust õppides, nii 

polnud töömehe algpraktikat 
ettevõttes enam vaja. „Tegi-
me eelnevalt koolis praktilisi 
töid ladusime näiteks ahju ja 
tegime muud ehitusega seo-
tut,” räägib Krasnov.

Oma juhendajaga Seve Ehi-
tuses, objektijuhi Ulman Tuu-
likuga jäi Krasnov väga rahule. 
Ja tühiasi noore inimese jaoks 
polnud seegi, et kuna Seve 
Ehitus viib 90% oma puitma-
jadest Norra, sai ka praktikant 
sinna sõita.

Enniste sõnul on aeg täht-
sustada töölise amet ja hari-

tud töölise maine. Oskustega 
tööline, kel on vastav kutse või 
rakenduskõrgharidus, peab 
olema ühiskonnas au sees. 
Ning kutseõppeasutustes ja 
rakenduskõrgkoolis pakutav 
haridus peab käima arengu-
ga kaasas.

Seve Ehitus on perefirma, 
millel 20 aastat puitmajade 
ehitamise kogemust. Firma 
80 töötajast 20 ehk iga neljas 
on kuulmispuudega.

Tulevane 
tööandja sai 

teada, kes mina 
olen, ja mina 

sain aimu oma 
tulevasest 
töökohast.

Nüüd on juhendaja Ulman Tuulik (vasakul) ja Margus Krasnov mõlemad Seve Ehituses objektijuhid. Praktikakohast sai Margusele töökoht ja Ulmanist 
tema kolleeg.

Foto: Signe Kalberg
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AS Tallinna Vesi leiab praktikaprogrammi kaudu ette-
võttesse tööle noori professionaale. Praktikaprogrammi 
teine oluline eesmärk on tutvustada ettevõtet kui atrak-
tiivset tööandjat.

Tallinna Vesi: praktika 
toob ettevõttesse noori

Et Tallinna Vesi on tõepoolest 
hea tööandja, sellest annab 
tunnistust ka see, et töötajad 
ei kiirusta pensioniea saabu-
des koju jääma – mitmes olu-
lises tootmisüksustes on pen-
sioniealiste töötajate osakaal 
lausa üle kolmandiku. Samas 
tingib töötajate kõrge kesk-
mine vanus vajaduse täien-
dada ridu noortega. Prakti-
kaprogrammi kaudu jõuavad 
ettevõttesse sobiva erialaga 
noored, pärast praktikape-
rioodi on tublimatel neist või-
malus jätkata ettevõttes, rää-
gib personalispetsialist Kris-
ta Palder.

Praktikaprogramm käib 
ettevõttes süsteemselt teist 

aastat. Eelmise aasta seits-
mest praktikandist töötavad 
kaks osalise koormusega AS-
is Tallinna Vesi ning osale-
vad ühtlasi noore spetsialisti 
programmis – see tähendab, 
et nad õpivad aasta jooksul 
selgeks kindla ameti mingis 
osakonnas ja samas saavad 
põhjaliku ülevaate ettevõtte 
põhiprotsessist. Programmi 
käigus ollakse nelja nädala 
jooksul tutvumas erineva-
te üksuste tööga.

Kaks kümnest jätkavad
Selle suve praktikantidest 
jätkavad AS-iga Tallinna Vesi 
töösuhet kaks noort kümnest.

Palder räägib, et praktika-

konkursi väljakuulutamise-
le on nende ettevõttes eel-
nenud üksuste vajaduse ja 
juhtide valmisoleku põhjalik 
hindamine. Samuti viivad nad 
koolides läbi infotunnid, kus 
tutvustavad ettevõtet ning 
kutsuvad noori ettevõttesse 
ekskursioonile ja külla.

„Üritame noortega juba 
varakult enne praktikakon-
kurssi luua hea kontakti,” 
ütleb Palder.

AS-i Tallinna Vesi kodu-
lehel on olemas kogu info 
praktikakorralduse ja -kon-
kursside kohta. Nad teevad 
koostööd koolide õppevald-
kondade juhtidega ja ka kar-
jäärikeskustega. Oluliseks 
kanaliks peavad nad ka eel-
mise aasta praktikantide posi-
tiivset tagasisidet.

Praktikante otsib Tallin-
na Vesi kahes osas, sest kut-
sekoolidel ja kõrgkoolidel on 
praktika eri ajal.

Igale praktikandile, kes 
tuleb AS-i Tallinna Vesi, mää-
ratakse juhendaja, kes algul 
toetab praktikante tööalasel 
väljaõppel ning hiljem aitab 
igapäevatööd puudutava-
tes küsimustes. Igal juhen-
dajal on ees praktika tege-
vuskava, kuhu ta kirjutab 

nädala plaani, mis annab nii 
talle kui ka praktikandile hea 

ülevaate, mis nädala jooksul 
kavas on teha. Personaliosa-

konnas on personalispetsia-
list, kes on tugiisik nii juhen-
dajatele kui ka praktikantidele. 
Praktikaperioodil organisee-
rib Tallinna Vesi praktikan-
tidele mitmeid ühisüritu-
si. Spetsialistidest juhenda-
jad saavad juhendamise eest 
lisatasu. Ka praktikakohad 
on tasustatud. Palder tõdeb, 
et praktikaprogramm saab 
ettevõttes edukas olla siis, kui 
tippjuhtkond seda toetab, sest 
praktikaprogrammi läbiviimi-
seks on vaja eelarvet. „Meie 
praktikandid teevad reaalselt 
tööd iga päev ning sellepärast 
on meie praktika tasusta-
tud. Praktikakohad määrame 
ainult nendesse osakonda-
desse, kus on reaalne vaja-
dus ning on olemas järel-
kasvu plaan,” räägib Palder. 
Ta lisab, et tähtis on ka kesk- 
ja esmatasandi juhtide osa-
lus ja initsiatiiv, et nad soo-
viksid panustada ettevõtte 

praktikaprogrammi. „Juhid 
on kogu protsessis aktiiv-
selt kaasas, alustades sügisel 
praktikakohtade planeerimi-
sest, koolides ettevõtte tut-
vustamisest, valikuprotsessist 
ning hiljem panustades nende 
väljaõppesse ning koostades 
kindla tegevusplaani prakti-
kaperioodiks. Väga oluline on 
juhendajaid motiveerida, koo-
litada ja neid nende panuse 
eest tänada,” avab personali-
juht eduka praktikaprogram-
mi tagamaid.

Eesti Tööandjate Keskliidu 
korraldatud „Parima praktika-
koha” konkursil otsustas per-
sonalijuhtimise ühing PARE 
anda AS-ile Tallinna Vesi eri-
auhinna. Ettevõte paistis 
PARE hinnangul silma prak-
tikajuhendajate pühendumu-
se ja praktikantide seas tugeva 
meeskonnatunde loomisega.

Väga 
oluline on 

juhendajaid 
motiveerida, 

koolitada ja neid 
nende panuse 
eest tänada.

Praktika-
programm 

saab ettevõttes 
edukas olla siis, 

kui tippjuhtkond 
seda toetab.

Vivika Veski

Martin Haug (ka esikülje fotol) oli AS-is Tallinna Vesi praktikal eelmisel 
aastal, nüüd töötab ta ettevõttes veepuhastusjaama nooremspetsialistina 
ja osaleb noore spetsialisti programmis. Sel kevadel lõpetas ta Tallinna Teh-
nikaülikoolis keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia erialal magistriõppe.

Foto: Valdur Englas
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Eestis on üle 200 000 tööealise inimese, kellel puudub 
erialane kvalifikatsioon. Samas on ettevõtete üha suure-
maks arengupiduriks just kvalifitseeritud tööjõu puudus. 
Üks võimalikke lahendusi on töötajaid ise koolitada.

Milleks ettevõttele õpipoisiõpe?

Tööandjad peavad kutsekoo-
lide lõpetajate teadmiste ja 
oskuste taset õpitud erialal 
tööle asumiseks pigem piisa-
vaks, selgus Eesti Tööandjate 
Keskliidu korraldatud küsitlu-
sest 2015 aastal.

Ehitusala ettevõtted on 
oma arvamuses keskmisest 
kriitilisemad: väidet peab 
pigem õigeks 55,5%, pigem 
valeks 33,3% ja ei oska öelda 
11,1%. Kaubandusettevõtetest 
78,6% on arvamusel, et kut-
sekoolide lõpetajate teadmi-
sed ja oskused on sobilikud 
õpitud erialal tööle asumi-
seks, samas on 71,4% kau-
bandusettevõtetest kindlad, 
et nad ei leia kutseõppeasu-
tuste lõpetajate seast piisaval 
hulgal uusi töötajaid.

Kutsekooli lõpetajate hul-
gast ei leita piisavalt tööjõu-
du või pole koolilõpetajatel 
ikkagi neid oskusi, mida töö-
kohas vajatakse, paljud ette-
võtted korraldavad ise tööta-
jate täiendavat ettevõttespet-
siifilist väljaõpet. Lisaks on 
vaja koolitada nii olemasole-
vaid kui ka uusi töötajaid, kel-
lel puudub erialane haridus.

Abiks on  
töökohapõhine õpe
Tööandjatele on abiks töö-
kohapõhine õpe ehk õpipoi-
siõpe, mis on hea võimalus 
tõsta olemasolevate töötajate 
kvalifikatsiooni ja parandada 
selle kaudu töötulemusi ning 
suurendada tootlikkust.

Ettevõtted saavad koolita-
da ka uusi töötajaid, ja koo-
litada just selliste oskustega, 
nagu nad ise vajavad. Õpipoi-
siõpe on kutseõppe taseme-
õppe vorm, kus vähemalt 2/3 
õppest toimub praktilise töö 
käigus ettevõttes ja ülejäänu 
kutseõppeasutuses. Õpipoi-
siõppe läbiviimise eest mak-
sab kutseõppeasutus ettevõt-
tele juhendamistasu kuni 50% 

Tavaõppega 
võrreldes on eelis 

see, et õpipoiss saab 
töötasu ja hinnatud 

töökogemuse.

laieneb koolilõuna toetus, kui 
ta on keskhariduseta ja kuni 
20-aastane.

Ettevõte maksab õpipoisi-
le palka, mis ei tohi olla väik-
sem kui valitsuse kehtestatud 
töötasu alammäär. Kui õpilase 
ja praktikakoha vahel on juba 
kehtiv tööleping sõlmitud, siis 
eraldi lisatasu õppimise eest 
maksma ei pea.

7 sammu õpipoisiõppega 
alustamiseks

Mida peab tegema ettevõte, 
kes tahab oma töötajat õpi-
poisiõppesse suunata?

Siinkohal seitse olulist 
sammu.

1. Kaardistage koolitust vaja-
vad töötajad (uued või ole-

masolevad töötajad) ja nende 
koolitusvajadus.

2. Looge kontakt kutseõp-
peasutusega lähtuvalt 

koolitusvajadusest.

3. Koostöös kutseõppeasu-
tusega valige sobiv õppe-

kava. Erandjuhul tuleb koos-
töös kutseõppeasutusega 
koostada uus õppekava.

4. Kutseõppeasutusega koos-
töös leppige kokku õppe-

kava moodulite rakenduskava.

5. Vajadusel koolitage koos-
töös kutseõppeasutusega 

oma õpipoiste juhendajaid.

6. Tehke koostööd kut-
seõppeasutusega 

töökoha hindamisel ja sõl-
mige kolmepoolne prakti-
kaleping.

7. Juhendage õppijat ja 
andke talle sobivad 

tööülesanded.

Mida need punktid  
tähendavad?
Koolitusvajaduse 
kaardistamine
Kui ettevõte soovib pakkuda 
õpipoisiõpet, et koolitada ole-
masolevaid töötajaid või leida 
uusi töötajaid, tuleb esmalt 
mõelda, milliseid teadmisi ja 
oskusi töötaja vajab. Õpipoi-
si töökoormuse ja -ülesanne-
te planeerimisel tuleb arves-
tada, et õppija peab osalema 
lisaks ettevõttes töötamisele 
ka koolis õppetööl.

Kutseõppeasutus
Kutseõppeasutusel on õpi-
poisiõppe rakendamisel juhtiv 
eestvedaja roll. Kool vastutab 
õppe läbiviimise korralduse ja 
kvaliteedi eest. Kutseõppe-

riiklikust koolituskoha mak-
sumusest.

Õpipoiss on kas ettevõt-
tes juba töölepinguga tööta-
ja (erialase kvalifikatsioonita) 
või kutsekooli õppima asunu, 
kes ise valib just praktilisema 
õppevormi. Ametioskusi õpit-
kase töökohas juhendaja käe 
all. Tavaõppega võrreldes on 
eeliseks see, et õpipoiss saab 
kohe ka töötasu ja tal tekib 
hinnatud töökogemus. Pea-
legi on võimalus pärast õppe-
perioodi lõppu tööle jääda.

Õpipoiss õpib õppekava 
järgi ja saab õppekava läbi-
misel kutsekooli lõputun-
nistuse ning võib sooritada 
kutseeksami, täpselt samu-
ti nagu needki õppijad, kes 
õpivad kutsekooli koolipõ-
hises õppes. Õppijale laiene-
vad kõik tavapärased kutseõp-
pe tasemeõppe õpilase õigu-
sed. Ta saab õpilaspileti, võib 
taotleda õppetoetusi ja sõi-
dukulu hüvitamist. Õpilasele 

asutus valib koostöös ette-
võtjaga õppekava (vajadu-
sel koostab uue õppekava) ja 
koostab õppekava moodulite 
rakenduskavad õpipoisiõppe 
läbiviimiseks.

Kool vastutab juhendajate 
(nii koolipoolsete kui ka ette-
võttes töötavate juhendajate) 
asjakohase kvalifikatsiooni ja 
kompetentsuse eest. Vajadu-
sel korraldab ja leiab finant-
sid ettevõtte poolsete juhen-
dajate koolituseks. Õppeka-
va täitmisel võib õppeasutus 
kasutada varasemate õpin-
gute ja töökogemuse arves-
tamist (VÕTA). VÕTA eesmärk 
on muuta nähtavaks ja väär-
tustada kõiki inimese teadmi-

si ja oskusi olenemata sellest, 
kus need on omandatud.

Õppekava valimine
Koostöös kutseõppeasutu-
sega valitakse sobiv õppe-
kava, mis vastab tööand-
ja vajadustele. Erandjuhul 
võib olla vajalik täiesti uue 

õppekava väljatöötamine. 
Seejärel lepitakse kokku osa-

poolte rollid ja vastutus õppe 
läbiviimisel.

Õppe maht õppekavade lõi-
kes on 15–180 Eesti kutsehari-
duse arvestuspunkti (1 EKAP on 
26 tundi õpilase tööd), s.o 390–
4680 tundi. Ühe õppeaasta 
maht kutseõppes on 60 EKAP-i.

Kutseõppe õppekavad koos-
nevad moodulitest. Moodul on 
terviklik sisuühik, mis sisal-
dab üht õppeainet või koon-
dab mitmed õpingutes käsit-
letavad ained eesmärgistatud 
kogumiks.

Neil, kes asusvad õppi-
ma 2017. aasta 1. septembrist, 
tuleb sooritada kutseeksam (kui 
antud erialal on kutseeksami 
sooritamise võimalus olemas..

Õppekava rakenduskava
Õppekavale koostatakse raken-

Töökoormuse 
ja -ülesannete 

planeerimisel tuleb 
arvestada, et õppija 

peab töö kõrvalt 
osalema ka koolis 

õppetööl. 

Foto: Anni Õnneleid

Fotod on illustratiivsed.
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• Eestis alustati kutseõppes töökohapõhise õppe piloteerimist 2002. 
aastal.

• Alates 2006. aastast on töökohapõhine õppevorm kutseõppeasutu-
se seaduses õiguslikult reguleeritud.

• Aastatel 2005–2008 rakendati ESF projekti „Töökohapõhise õppe-
vormi (õpipoisikoolituse) rakendamine kutseharidussüsteemis”, kus 
osales 870 õpipoissi ja 185 ettevõtet.

• 2013.–2014. õppeaastal oli töökohapõhises õppes ligi 580 õpilast 
256 tööandja juures.

• 2015. aastal tuli haridus- ja teadusministeerium välja plaaniga luua 
kolme aasta jooksul 4700 õpipoisi õppekohta.

• Aastaks 2020 kavandab riik juba 8000 õpipoisi õppekohta.

HEA TEADA: 
ÕPIPOISIÕPE EESTIS

• Eesti Tööandjate Keskliit viis kaks aastat tagasi läbi uuringu „Eesti 
hariduse ja tööturu vajaduste kokkusobitamine”, et kaardistada 
oma liikmete huvi ja võimalused praktikakohtade ja õpipoisiõppe 
pakkumisel.

• Uuringu eesmärk oli analüüsida praktika ja töökohapõhise õppe 
hetkeolukorda tööandja seisukohast, selgitada välja, millised Ees-
ti Tööandjate Keskliidu liikmed pakuvad praktika ja töökohapõhise 
õppe kohti ja mis on nende ettevõtjate positiivsed kogemused ning 
probleemid. Samuti välja selgitada, missugune on ettevõtjate val-
misolek pakkuda praktikakohti ja õpipoisiõpet; analüüsida, missu-
gune on ettevõtjate koostöö koolidega, sh haruliitude ja ettevõtete 
osalemine õppekavade arendamisel.

• Läbiviidud küsitlusest selgus, et Eesti Tööandjate Keskliidu liik-
mete ja liikmesorganisatsioonide ettevõtete koostöö kutseõppe-
asutustega on esmapilgul üsna hea. Üle poolte vastanutest ni-
metas vähemalt ühe kutsekooli, kellega õppekavade arendamisel 
koostööd tehakse, enamik pakub õppuritele praktikakohti. Samas 
vastas kaks kolmandikku küsitletutest, et nad ei leia kutsekoolide 
lõpetanute hulgast piisavalt vajalikke töötajaid ja peaaegu kõik te-
gelevad ise uute töötajate väljaõpetamisega.

• Töökohapõhise õppe programmis osalemisest olid huvitatud ligi 
pooled vastanud ettevõtjatest ja ligi veerand vastas, et nende et-
tevõttes on praegugi õpipoisse või siis on neid olnud varem. See-
juures ongi enamasti tegemist juba olemasolevate töötajatega, 
keda koolitatakse täiendavalt kutseõppeasutuses, et tõsta nende 
kompetentsi.

• Tööandjatel on õpipoistega tegelemiseks mitmeid põhjusi. Enim too-
di esile võimalus koolitada oma sektori spetsialistidele järelkasvu. 
Sellele järgnesid võimalus koolitada kutsekoolide õpilasi ettevõt-
tele vajalike oskustega töötajateks, ettevõtte huvidele vastavad 
õppekavad ja praktikaeesmärgid ning võimalus oma ettevõtte ole-
masolevaid töötajaid täiendavalt kutsekoolis koolitada. Olulisteks 
motivaatoriteks peeti kindlustunnet, et õpipoisid jätkavad väljaõppe 
järel tööd samas ettevõttes, õpipoisi koolitamisega kaasnevate ku-
lude kompenseerimist ettevõttele, juhendajate tasustamist ja neile 
koolituste võimaldamist ning võimalikke maksusoodustusi.

• Enim oli küsitlusele vastajaid töötleva tööstuse ettevõtete seas 
– 36,4%; hulgi- ja jaekaubanduse – 15,9% ja ehituse valdkonnast 
– 10,2%.

UURING: ENAMIK ETTEVÕTTEID ÕPETAB UUSI 
TÖÖTAJAID ISE VÄLJA

duskava kutseõppeasutuse ja 
õpipoisiõpet pakkuvate ette-
võtete koostöös. Rakenduska-
va koostatakse arvestades õpi-
poisiõppe vormi eripära, õppu-
rite haridustaset ja iga kutseala 
valdkonna spetsialistile esita-
tavaid nõudmisi. Rakendus-
kavas määratletakse moodu-
lite kaupa ettevõttes toimu-
va õppe maht ja õpiväljundite 
saavutamise hindamiskritee-
riumid. Samuti tuuakse välja 
õppetöö läbiviimise ajagraafik 
ning millised õppekava väljun-
did omandab õppija ettevõttes 
ja millised koolis.

Juhendaja
Õpipoisiõppe läbiviimiseks 
peab töökohas leiduma juhen-
daja, kes ise on läbinud prak-
tika juhendamise alase koo-
lituse. Juhendaja juhendab 
ja hindab õpipoissi, lähtu-
des õppekavas seatud ees-
märkidest.

Töökoha hindamine
Enne praktikalepingu sõlmi-
mist hindavad kutsekool ja 
ettevõte koos, kas töökohas 
ehk praktikakohas on olemas 
tingimused, mis võimalda-
vad täita õppekava eesmär-
ke ning tagada õpilase ohu-
tuse ja tervise kaitse. Hin-
damise käigus selgitatakse 
välja ka see, millised õppe-
kavas kirjeldatud õpiväljun-
did on omandatavad selles 
töökohas ja milliste oman-
damine tagatakse koolis või 
teises praktikakohas.

Praktikaleping
Õpipoisiõppe läbiviimiseks on 
vajalik sõlmida kolmepoolne 
praktikaleping, mis on õigus-
lik alus õppija, kooli ja ettevõtte 
vahelistes suhetes. Praktikale-
pingus lepitakse kokku poolte 
kohustused ja õigused, sh prak-
tika täpsem korraldus, koolis 
toimuva õppetöö ning prakti-
kakohas toimuva õppetöö aja-
line korraldus jms.

Õppetöö korraldamisel 
rakendatakse erinevaid mude-
leid lähtuvalt valdkonna ja 

Anneli Entson, Eesti Tööandjate 
Keskliidu haridusnõunik
Karin Ruul, Haridus- ja 

Teadusministeeriumi kutsehariduse 
osakonna peaekspert

Foto: Madis Veltman

Võimalikel õpipoistel ja tööandjatel aitab üksteist leida 
ka Töötukassa, kes korraldab huvilistele teabepäevi.

Töötukassa viib 
kokku õpipoisid 
ja tööandjad 

Möödunud aastal alus-
tas Räpina Aianduskooli 
ja aktsiaseltsi Sagro koos-
töös õpipoisi õppes noo-
remaedniku tööks vajalik-
ke tarkusi koguma kahek-

õppe eripärast, tööandja vaja-
dustest, õpperühma suurusest 
ja teistest tingimustest. Näi-
teks lepitakse kokku, et õpi-
poiss käib koolis ühel kindlal 
päeval nädalas ja neljal päe-
val omandab oskusi ettevõt-
tes või et õppetöö koolis toi-
mub ühe nädala jooksul ja viis 

nädalat toimub praktiseerimi-
ne ettevõttes. Või siis näiteks 
toimub õppetöö koolis vald-
konna sesoonsust arvestades 
(aiandus jms).

Kui terve õpperühm moo-
dustatakse ühes ettevõttes 
töötavatest õpilastest, võib kut-
seõppeasutus õpetada teoree-

tilist osa ettevõttes kohapeal, 
kui seal on olemas õppeks sobi-
vad tingimused.

sa aiandushuvilist inimest. 
Õpingutest ja aianditööst 
huvituvaid aitas koolile lei-
da töötukassa, korraldades 
oma ruumides huvilistele 
teabepäeva, kus infot jaga-

sid nii Sagro kui ka aiandus-
kooli esindajad.

„Meie pigem vahenda-
me õpipoisiõppe program-
mides osalemise võimalu-
si,” ütleb töötukassa teenus-
te osakonna juhataja asetäitja 
Karin Andre vastuseks küsi-
musele, kuidas saavad töötud 
töötukassa kaudu töökohapõ-
hises õppes õppimist alusta-
da ning tööandjad omale õpi-
poisse leida.

„Meil on kliente, kes vajavad 
ümberõpet tasemeõppes osale-
mise kaudu ning uut algust töö-
elus pakub just töökohapõhises 
õppes osalemine, ning samas 
on meil tööandjad, kes otsivad 
sobivaid töötajaid. Saame neile 
infot jagada, et ka sellise õppe 

kaudu on võimalik omale töö-
tajaid koolitada,” täpsustab ta.

Kõik huvilised võivad osaleda
Enamasti on töötukassa 
tutvustanud töökohapõhise 
õppe võimalusi oma büroo 
ruumides, kuhu siis kutse-
koolid ja tööandjad pakuta-
vatest võimalustest kõne-
lema tulevad. Kuulajad ehk 
potentsiaalsed õpipoisid kut-
sub kokku töötukassa ning 
nendeks ei pea sugugi ole-
ma üksnes need, kes töötuna 
töötukassas arvel, vaid kõik 
asjast huvitatud. Õpe on kõi-
gile tasuta. Karjäärinõustajad 
saavad olla inimestele toeks 
sobivaima eriala valikul (vt. 
minukarjäär.ee).

Kuna õpipoisiõpe ei ole 
töötukassa korraldatav õpe, 
siis sellel osalemine ei eelda 
töötukassa kliendilt eelnevat 
õppevajaduse välja selgitamist.

Andre sõnul jagavad töö-
tukassale infot töökohapõhise 
õppe õppekavade kohta kut-
sekoolid, teisalt tellib töötu-
kassa ise mitmesuguseid töö-
alaseid koolitusi vastavalt töö-
andja nõudmistele. Tööandja 
initsiatiivil on koolitatud näi-
teks keevitajaid ja metsandu-
se valdkonna töötajaid.

Selline õpe,  
nagu tööandjal vaja
Andre julgustab tööandjaid 
oma töötajaid kutsekoolides 
oma vajaduste järgi koolitama. 
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Haridus- ja teadusminis-
teeriumi üld- ja kutseha-
riduse asekantsler Mart 
Laidmets näeb võimalust 
ja vajadust oluliselt laien-
dada töökohapõhist õpet, 
mis on õppijale ühtaegu 
paindlik ning tõstab lõpuks 
tema konkurentsivõimet 
tööjõuturul.

Paindlikule õpipoisiõppele 
tuleb võtta jõulisem suund

Eesti haridus- ja teadusmi-
nisteerium on võtnud ees-
märgiks laiendada töökoha-
põhist õpet väga jõuliselt: aas-
taks 2018 peaks töökohapõhi-
ses õppes osalenute arv ole-
ma 5200 ja aastaks 2020 juba 
8000. On Teie hinnangul see 
eesmärk teostatav või ehk 
liialt ambitsioonikas?
Töökohapõhise õppe ehk õpi-
poisiõppe laiendamise prog-
rammi eesmärgi täitmine on 
võimalik. Oleme võtnud sihiks, 
et aastatel 2016–2020 on õpi-
poisiõppes õppinud 8000 õpi-
last ja vähemasti 6000 on õppe 
edukalt lõpetanud. Näiteks sel 
aastal on 1. jaanuarist kuni 15. 
septembrini programmi toel 
alustanud õppega 835 õpipoissi. 
Esimesed 8 õppegruppi on juba 
õppe lõpetanud. Lähikuudel on 
õpe algamas veel 400 õpipoisil.

Kas meil on piisavalt õppi-
jaid ja õppida soovijaid? Mida 
saab teha selleks, et nii noored 
kui ka küpsemas eas inime-
sed, kellel haridustee lühike-
seks jäänud, tahaksid õppida?
Kahtlemata on tarvis teavita-
da nii potentsiaalseid õppi-
jaid kui ka tööandjaid õpi-
poisiõppe võimalustest ning 
selle õppevormi eelistest. Ini-
mesed on erinevad ja ka nen-
de õppimisstiil on erinev. Õpi-

lariseerimiseks? Mis on os-
kuste aasta?
Oleme palju panustanud kutse-
koolide taristu ja õppekvalitee-
di parandamisse. Loomulikult 
soovime väga, et koolides oleks 
veel rohkem õppijaid. Peaae-
gu igas valdkonnas on puu-
dus oskustööjõust ning pärast 
lõpetamist pole keeruline leida 
tööd, kui ise asjalik ja hakkaja 
olla. Näiteks saame praegu rõõ-
mu tunda selle üle, et elukest-
vas õppes osalemine on Ees-
tis jõudsalt kasvanud ning üha 
enam täiskasvanuid tunnetab 
vajadust omandada uusi tead-
misi ja oskusi ning on leidnud 
tee kutsehariduskeskustesse.

Maakondlikud Rajaleid-
ja keskused on parandanud 

karjäärinõustamise kät-
tesaadavust, samuti 

tegeleb riik üldi-
selt kutseõp-

pe populari-
seerimisega. 
Tõepoolest 
–  se l leks , 
et oskuste 
omandamise 

ja täiendami-
se võimalustele 

rohkem tähelepa-
nu pöörata, on Siht-

asutuse Innove eestvedami-
sel kavas tähistada 2017. aastat 
kui oskuste aastat. Praktilised 
oskused on väärtuslikud ega 
jäta elus hätta. Soovime, et sel-
line mõtteviis leviks kõigi Ees-
ti inimeste seas.

Parajasti on käimas Eesti Töö-
andjate Keskliidu algatatud 
konkurss tublide praktikan-
tide tunnustamiseks, keva-
del käisite auhinda üle and-
mas Eesti parimas praktika-
kohas. Kas mäletate, missugu-
ne oli teie enda esimene prak-

tikakoht ja mida seal õppisite?
Minu esimene praktikakoht 
oli Ajalooarhiiv ja õppisin tol 
ajal veel mitte väga levinud 
arvutikäsitlemise nippe.

Missugused on teie nõuanded 
noorele, kel seisab ees prak-
tikale minek?
Tehke selgeks, millised on 
praktika eesmärgid. Prakti-
ka on suurepärane võimalus 
rakendada teoreetilisi tead-
misi reaalses töökeskkonnas. 
Praktika annab võimaluse pla-
neerida oma karjääri.

Mida tahate öelda praktika-
koha pakkujale?
Praktika on tulemuslikum, kui 
ettevõte on selle enda jaoks läbi 
mõelnud, kui on seatud koos-
töös kooliga sihid ja praktikant 
on hästi juhendatud. Märgake 
praktikanti ja hinnake tema 
arengut. Kui märkate, et prak-
tikakorralduses on midagi vaja-
ka või ka vastupidi, kui midagi 
on erakordselt hästi, siis jagage 
seda kooliga – see annab või-
maluse parandada praktikakva-
liteeti. Praktikandi võtmine on 
ka võimalus leida uusi potent-
siaalseid töötajaid ja saada tea-
da, mida koolis õpetatakse.

Kust saab kutseõppur infot 
praktikavõimaluste kohta 
välismaal?
Kindlasti leiab infot õppeasu-
tustest. Pöörduda tasub ka 
AIESEC-i poole, lisaks vahen-
dab praktikapakkumisi terves 
maailmas ERASMUSINTERN-i 
portaal. Samuti on paljud koo-
lid liitunud Erasmus+ ja Leo-
nardo da Vinci projektiga, mil-
le kaudu vahendatakse ja toe-
tatakse praktikat välismaal.

poisiõpe sobib kõige enam 
neile, kes soovivad omanda-
da kiiresti konkreetse eriala 
ja praktilised oskused. Suur 
eelis on see, et õpipoisiõpe 
on paindlik ja võimaldab ühil-
dada töö ja õppimise, mida ei 
saa teha tavapärases koolipõ-
hises õppes. Juba töötaval ini-
mesel aitab õpipoisiõpe pare-
maks muuta oma konkurent-
sivõimet tööjõuturul ja tõsta 
kvalifikatsiooni, mis võib oma-
korda kaasa tuua palgatõusu.

Õpipoisiõppes on kolm osa-
list: õppija, tööandja ja õppe-
asutus. Õppe toimumiseks on 
vaja neid kõiki. Näiteks on olu-
line tekitada ettevõtetes huvi 
ja valmisolekut õpet pakkuda. 

Kindlasti on tähtis, et ettevõte-
te valmidus õpipoisse palgata 
kasvaks. Üha enam ettevõtteid 
näevad pikemaajalisi võimalusi 
ja tajuvad oma rolli tööjõu ette-
valmistamisel.

Nii kutsehariduses kui ka 
kõrghariduses on problee-
miks õpingute katkestamine. 
Kas teie hinnangul tasuks tõs-
ta praktiliste tööde ja ettevõt-
tepraktika osakaalu õppetöös?
Kutsehariduses n-ö kooli-
põhises õppes moodustab 
praktiline õpe poole õppeka-
va mahust. Õpipoisiõppes, kus 
omandataksegi oskusi tööko-
gemuse kaudu, moodustab see 
vähemalt 2/3 õppe mahust. 

A r v a n , 
et prakti-
ka ja praktili-
se õppe maht on 
piisav, pigem tuleks 
rohkem pöörata tähelepanu 
praktika kvaliteedile. Selle-
le aitab kaasa kasvõi see, kui 
õppija saab aru praktika ees-
märgist, kui talle antakse elu-
lisi ülesandeid ja tal on võima-
lus rakendada oma teoreetilisi 
teadmisi reaalses töökeskkon-
nas. Praktikal on suur mõju 
karjäärivalikutele.

Oluliselt enam noori võiks 
valida õppimiseks kutsekoo-
li. Millised on ministeeriumi 
plaanid kutsehariduse popu-

Ka töötajale on töökoha-
põhises õppes osalemine hea 
variant – koolist saadavaid 
teadmisi ja oskusi saab paral-
leelselt kohe praktikas ehk 
töökohas rakendada. Liiatigi 
makstakse õpipoisile palka, 
mis ei tohi olla madalam kui 
miinimumpalk või kui õpipoissi 
seob tööandjaga tööleping, siis 
saab ta tasu vastavalt sellele.

Lisaks muudki toetused, 
näiteks vajadusel hüvitatakse 
kodu ja kooli vahelised trans-
pordikulud.

Neist kaheksast õppu-
rist, kes eelmisel aastal Sag-
ros õpipoisina alustasid, 
on praeguseks sinna töö-
le jäänud üks. Maidla sõnul 
on põhjused olnud erine-

vad, näiteks ühele õppuri-
le oli Laagrisse liiga kauge 
käia. Teised on tööd leid-
nud teistes aiandusettevõ-
tetes ning jätkavad noorem- 
aedniku erialal õppimist.

Nagu eespool öeldud, on 
kool uut nooremaednike 
töökohapõhise õppe grup-
pi kokku panemas, tööandja-
te poole pealt partneriks näi-
teks Flores Aed OÜ ja Eesti 
maaülikooli Polli aiandus-
uuringute keskus. Lisaks on 
kool valmis võtma teistegi 
aiandusettevõtete töötajaid 
õpipoisina õppima. „Tahaks 
kümme inimest ikka kokku 
saada,” märgib Maidla.

Kristiina Viiron

Agne Narusk

Kolm aastat tagasi praktiseeris Räpina aianduskooli toonane õppur 
Tiia Uha (paremal) Seedri Puukooli perenaise Tiiu Zimmeri juures.

Haridus- ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets.

Foto: Sven Arbet

Foto: Hendrik Osula

Õpipoisiõppes 
on kolm  

osalist: õppija, 
tööandja ja 
õppeasutus.

Märgake 
praktikanti 
ja hinnake 

tema 
arengut!

Õpipoisiõppe õppekavad sün-
nivad tööandjate ja kooli oma-
vahelises koostöös. „Tööandjad 
saavad just sellise õppe, nagu 
nende töötajatel on vaja,” vii-
tab Andre. „Kindlasti soovitan 
tööandjail kutsekoolide õppe-
kavadega tutvuda ja koostöö-
valmidust üles näidata.”

Räpina Aianduskooli koos-
töö koordinaator Astrid Maid-
la kinnitab, et kool on valmis 
õppekava suhtes paindlik ole-
ma. Just praegu on Räpina 
Aianduskool uut nooremaedni-
ke gruppi kokku panemas ning 
vastavalt sellele, kes tööandja-
te poolelt on partneriks, sisal-
dab õppekava valikainetena kas 
puuvilja- ja marjakasvatust või 
katmikalade lillekasvatust.
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Järvamaa haigla tunneb uhkust 
kutsetunnistusega hooldajate üle

„Kui mind õpipoisiõppesse 
kutsuti, käis esimese mõttena 
peast läbi, et ma ei saa selle-
ga ju hakkama,” ütleb 24 aas-
tat Järvamaa haiglas tööta-
nud Marju Silla, kelle praegu-
ne ülesanne on erakorralise 
meditsiini osakonnas abiks olla.

End täiendama asudes 
oli naise jaoks oluline see, 
et õppida sai oma töökohas, 
tuttavas keskkonnas. Kui sel-
list täienduskoolitust oleks 
pakutud mujal haiglas, oleks 
ta kindlasti pidanud loobuma. 
„2014. aastal, kui õpipoisiõp e 
lõppes, olin saanud kahe aas-
taga märksa targemaks, ene-
sekindlamaks, julgemaks. 

Samas oli ka suur kergendus, 
et õppimine läbi sai,” tunnis-
tab Silla.

Sisehaiguste osakonna õen-
dusjuhi Külli Viirpuu juhendada 
oli õpipoisiõppe ajal kolm ini-
mest. Juhendaja kohuseks oli 
jälgida, kuidas n-ö õpipoiss 
oma töökohal praktikat tehes 
toime tuleb, kas oskab kasuta-
da ka koolitusel jagatud tead-
misi. Juhendaja sõnul oli see 
koolitus pingutav mitte ainult 
õpilastele, vaid ka juhendajate-
le, kuna vastutus on suur. „Õpi-
poisiõpe on seepärast hea, et 
inimestel on juba kogemu-
sed sellel erialal olemas, nüüd 
said õppida lisa, laiendada oma 
teadmisi ning praktilisi oskusi. 
Ehk ka üht-teist ümber õppi-
da,” ütleb Viirpuu.

Tal on hea meel, et kõik õpi-
poisiõppes osalejad on saanud 
juurde enesekindlust ja julgust 
ka omalt poolt põhjendatud 
hinnanguid ja soovitusi anda 
patsiendi hooldamisel.

Õppijale on õpe  
töökohal mugav
Sajandeid praktiseeritud õpi-
poisiõppest on kujunenud välja 

üks tänapäevase kutseharidu-
se õppevorm – töökohapõhi-
ne õpe. Õppemeetodit meistri 
juhendamisel läbi töötegemise 
nimetatakse ka õpipoisiõppeks. 
Õpetajate sõnul on võrreldes 
koolipõhise õppijaga töökoha-
põhisel õppijal suurem moti-
vatsioon, töö- ja elukogemus 
ning kohusetunne.

Eesti riigis on hooldus-
töötajad seotud avahooldu-
se, hooldusasutuste ja tervis-
hoiuasutustega. Hooldajaid 
koolitatakse Tallinna ja Tartu 
tervishoiu kõrgkoolis, samuti 
kutseõppeasutustes. „Paraku 
pole hooldaja elukutse täna-
sele gümnaasiumilõpetaja-
le atraktiivne, kuid iga aasta-
ga kasvab mitte ainult eakate, 
vaid ka endaga mitte toimetu-
levate inimeste hulk, kes vaja-
vad hooldaja abi,” märgib Jär-
vamaa haigla õendusjuht Maire 
Raidvere. Seepärast on oluline 
ka osutatava teenuse kvaliteet.

Kutsetunnistus tõendab 
töötaja pädevust, ametitead-
misi ja oskusi. Raidvere sõnul 
on Eestis veidi üle poole tuhan-
de kutsetunnistusega hool-
dustöötaja.

Järvamaa haiglas töötab 38 
hooldustöötajat. Aastani 2011 
oli vaid kahel kutsetunnistus. 
„Õpipoisiõppe käigus on Järva-
maa haiglas moodustatud kaks 
õppegruppi, kokku 31 inimest, 
enamik meie maja töötajad. 
Leidsime, et nii on hooldus-
töötajatele mugav, kui koolitus 
ning praktika toimuvad tööko-
has,” pajatab Raidvere.

Õpipoisikoolitus on toimu-
nud kahel korral (2009–2011 
ja 2013–2015), viimane grupp 
lõpetas 2015. aastal. Haigla 
muutus kord nädalas Tallin-
na tervishoiu kõrgkooli filiaa-
liks, õpetajateks ja praktika 
juhendajateks olid nii tervis-
hoiu kõrgkooli õppejõud kui 
ka haigla kõrgharidusega õed.

Ikka julgustades  
ja toetades õppurit
„Muidugi olid meil omad kar-
tused. Näiteks see, et inime-
sed keelduvad õppimisest 
ja nii see oligi. Ikka pelja-
ti, ei saada hakkama, ei osa-
ta. Kaheldi endas. Lähenesi-
me igale individuaalselt, toe-
tades ja julgustades. Pidin 

näiteks võtma inimesel käest 
kinni ja ta klassiruumi viima. 
Aga lõpuaktusel oldi see-eest 
tänulik,” meenutab õendus-
juht. Ta lisab, et õpipoisiõp-
pe puhul pole oluline vanus, 
vaid tahtmine õppida. Kõi-
ge noorem koolituse läbinud 
hooldaja oli kolmekümnenda-
tes, vanim aga kuuekümnen-
dates aastates.

Haigla omalt poolt tegi kõik 
selleks, et hooldajad saaksid 

Õpipoisiõppe 
puhul pole 

oluline vanus,  
vaid tahtmine  

õppida.

jal kutsetunnistus käes, võib ta 
minna tööle Soome. Meil on 
aga töötajad truud oma ametile 
ning vaid üks inimene õpipoisi-
õppes õppinutest lahkus töölt.”

Kasu kooliskäimisest oli 
mõlemapoolne. Haigla sai 
juurde palju kutsetunnistuse-
ga hooldustöötajaid ja Raidve-
re on uhke, et Järvamaa haig-
la on üks väheseid vabariigis, 
kus kutsetunnistusega hool-
dajate arv on üle 80 protsen-
di. Haritud hooldaja tege-
vus põhineb tõenduspõhisel 
õppel ja loob eeldused taga-
maks tervishoiuteenuse kva-
liteeti. Hooldajate maine kas-
vas, omavaheline suhtlemine 
paranes, esimese õppeaasta 
lõpuks tekkis huvi koolitu-
se vastu ka esmasest koo-
litusgrupist väljajäänutel ja 

n-ö esimese ringi kahtleja-
tel. Suurim võit oli aga see, et 
riiklikult rahastatud õpet oli 
võimalik korraldada töökoha 
põhiselt, katkestamata tervis-
hoiuteenuste osutamist, sest 
praktika tegi igaüks oma põhi-
töökohal juhendaja pilgu all.

käia koolis. Raidvere sõnul või-
maldati inimestel võtta õppe-
puhkust päeva kaupa, töökohal 
säilis samal ajal palk. „Muidu-
gi oli ka kartus, et kui hoolda- Signe Kalberg

Foto: Signe Kalberg

 Leidsime, 
et nii on 

hooldustöötajatele 
mugav, kui koolitus ja 

praktika toimuvad 
töökohas.

Järvamaa haiglas osales 
õpipoisiõppes neljal aastal 
kokku 31 hooldustöötajat, 
kel on nüüd ette näidata 
kutsetunnistus. Sellise näi-
tajaga – rohkem kui 80%-l 
hooldajatest on kutsetun-
nistus – saavad kiidelda 
vabariigis vaid üksikud 
haiglad.
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Tamme aiandustalu pere-
naine Heli Viedehof ütleb, 
et õpipoiss on valdkonnast 
huvitatud inimene, kellest 
võib saada sulle töötaja, 
koostööpartner või ka 
konkurent.

Tamme talu: täiskasvanud õppija 
toob ka ise teadmisi kaasa  

Pärnumaal Audru vallas asuv 
maitse-, lõhna- ja ravimtaimi 
kasvatav Tamme talu on võt-
nud praktikante ja õpipois-
se vastu kuus aastat. Tam-
me aiandustalu on ametli-
kuks õppebaasiks nii Räpina 
Aianduskoolile kui ka Pärnu-
maa Kutsehariduskeskusele. 
Ja põppureid käib talus mõle-
mast koolist.

„Õpipoisteks oleme võt-
nud täiskasvanuõppe inime-
si, sest talu on väike ja aeg 
piiratud,” ütleb Heli Viede-
hof. „Täiskasvanud on moti-
veeritumad. Nad on huvitatud 
maitse-, ravim- ja lõhnatai-
mede kasvatamisest teadmi-
si omandama.”

Õppijad jagavad vastu
Viedehof räägib, et kõige roh-
kem saab talu õppijatest kasu 
siis, kui nad jagavad teadmi-
si, mida on koolis või teistes 
praktikakohtades omanda-
nud. Samuti võib täiskasva-
nud õppijatel olla kogemusi 
tööelust või koduaednikuna. 
Mitmed aednikuõppel täis-
kasvanud tegelevadki juba 
ka ise aiandusega, osal on toi-
mivad väikeettevõtted või väi-
ketalud, kus kasvatatakse näi-
teks lilli või köögivilju.

Kauplusekett Selver pakub oma töötajatele tööko-
hapõhist õpet ehk õpipoisiõpet koostöös ametikooli-
dega juba aastaid. Spetsialiste ja juhte kasvatatakse 
oma töötajate seast. „See on hea võimalus meie 
enda töötajatele erialase hariduse omandamiseks,” 
ütleb Selveri juhatuse liige Kristi Lomp.

Juhuslikult tööle 
sattunust võib 
saada haritud ja 
motiveeritud töötaja

Kaks kolmandikku õppest 
läbivad õpipoisid töökohal 
ja kolmandiku koolis. Elu 
on näidanud, et täiskasva-
nud inimesel ei ole sageli 
võimalik ainult õppimisele 
pühenduda, vaid samal ajal 
on vaja ka tööl käia. „Töö-
kohapõhine õpe on nii-öel-
da kaks-ühes-programm ja 
sellepärast seda koostöös 
koolidega oma töötajatele 
pakumegi,” selgitab Selve-
ri juhatuse liige Kristi Lomp.

Millist kasu saab sellest 
ettevõte? „Suurim kasu on 
motiveeritud ja haritud töö-
tajad,” kinnitab personali- 
spetsialist. „Sageli on kau-
bandusse tööle satutud 
juhuslikult, kuid paljudele on 
põnev valdkond huvi haka-
nud pakkuma ning soovitak-
se end edasi arendada. Prak-
tikas on paljud etapid juba 
töökohal läbi tehtud, kuid 
õppides saadakse teada, mil-
lised teoreetilised teadmi-
sed on praktiliste tegevus-
te taga. Lisaks avardab iga-
sugune õppimine silmaringi. 
Erialase haridusega töötajat 
on lihtsam ka edutada.”

Õppiv töötaja räägib kaasa
Mõnikord on keeruline õppi-
mist ja töögraafikut kok-
ku sobitada. Lisaks võib ini-
mesel olla raske käia tööl ja 
õppida samal ajal, sest see on 
topelt koormus. „Siinkohal 
oleme töötajatele igati vastu 
tulnud, võimaldades sobivat 
töögraafikut ning õppepuh-
kust,” kinnitab Lomp.

Selveris on igal õpipoi-
siõppes ehk töökohapõhi-
ses õppes õppival tööta-
jal kaks praktikajuhenda-
jat – üks ettevõttest ja teine 
koolist. Juhendajad toetavad 
õpilasi ja suhtlevad nende-
ga pidevalt. Õppival töötajal 
on omakorda võimalik teha 
ettepanekuid töökorralduse 
parendamiseks.

Selver teeb head koos-
tööd Tallinna Teenindus-
kooli ja Lääne-Viru Raken-
duskõrgkooliga. Praegu õpib 
neis koolides kümmekond 
Selveri töötajat. Õpilasi on 
läbi aegade olnud erine-
vaist kauplustest üle Eesti. 
Töökohapõhisesse õppesse 

võib minna iga töötaja, kes 
leiab endas soovi ja jõu õppi-
ma asuda.

Õpipoisiõpe ka eri- 
vajadustega inimestele
Lisaks on Selver teinud koos-
tööd Astangu Kutserehabili-
tatsiooni Keskusega õpipoi-
siõppe programmis „Kiirelt 
tööle”, mis oli suunatud eri-
vajadustega inimestele nen-
de tööle aitamiseks. Nime-
tatud programmis osalejad 
said samuti kaks kolman-
dikku õppest töökohal koos 
tugiisiku abiga ning kol-
mandiku ajast olid teoreeti-
list õpet saamas Astangul. Ka 
see programm oli ettevõtte 
jaoks edukas – kõik viis seal 
osalenud inimest võtsid nad 
pärast programmi tööle.

Selver soovitab töökoha-
põhist õpet ka teistele ette-
võtetele.

„Kindlasti eeldab see enda 
tööprotsesside mõningast 
analüüsi ning paindlikkust. 
Samas näeme, et tublid töö-
tajad, kes end soovivad eri-
alaselt arendada, suurenda-
des sellega karjäärivõimalu-
si meie ettevõttes, on suur 
väärtus,” kinnitab Lomp.

Ta lisab, et Selver pakub 
oma töötajatele võimalust 
teha karjääri ettevõtte sees. 
„See tähendab, et kasvata-
me spetsialiste ning juhte 
oma töötajate seast. Pane-
me tähele neid, kes soovivad 
areneda ning suuname neid 
omandama erinevaid töölõi-
ke. Kui otsime oma meeskon-
da spetsialisti või juhti, leia-
me suure tõenäosusega selle 
oma meeskonna seast,” rää-
gib Lomp.

Kasvatame 
spetsialiste 

ning juhte oma 
töötajate 

 seast.

Vivika Veski

„Need teadmised on minu 
jaoks kõige huvitavamad. 
See on kahepoolne suhtlus 
– mina annan nendele eda-
si seda, mida mina tean, ja 
samas kuulen võib-olla ka 
ise mõne huvitava nipi,” rää-
gib Viedehof.

Perenaine küsib tulijatel 
alati ka seda, mida nemad 
soovitavad muuta. Palju soo-
vitusi pole siiski antud, sest 
maitse-, lõhna- ja ravimtai-
mede põllul tuleb paratama-
tult teha suurem osa tööd 
käsitsi.

Täiskasvanud peavad läbi-
ma oma praktilise õppe töö 
ja pereelu kõrvalt. Perenai-
ne räägib, et talus on või-
malik kokku leppida, kuidas 
seda teha paindlikult – õpi-
poisid saavad ise kuigipal-
ju valida sobivaid kuupäevi ja 
kellaaegu.

• Tamme talu tegutseb alates 
2001. aastast. Endale püsi-
tööandjaks on Heli Viedehof 
alates 2006. aastast. Talu 
alustas maitsetaimede isti-
kuid ja maasikaid kasvata-
des.

• Põllul kasvas tänavu kui-
vatamiseks üle 30 kultuuri 
maitse-, lõhna- ja ravimtai-
mi. Köögiviljadest kasvata-
takse kuivatamiseks porru-
lauku ja tšillipipart, lisaks 
oma toodete jaoks marju 
– vaarikaid, musti sõstraid, 
maasikaid.

• Tamme talu töötleb kõik oma 
saadused ise, müües välja 
valmistooteid. Suvel tegeleb 
Tamme talu ka elamusturis-
miga, pakkudes külaskäike 
kollektsioonaeda, kus kas-
vab ligikaudu 500 erinevat 
maitse- , lõhna- ja ravimtai-
me. Kollektsioonaias kas-
vatab perenaine ka seemet 
ning katsetab taimi, mis 
Eesti oludesse põllul kasva-
tamiseks võiksid sobida.

PÕLD, TÖÖTLEMINE JA 
KOLLEKTSIOONAED

Kui tallu tulevad uued ini-
mesed, siis uurib perenai-
ne kõigepealt, milliseid töö-
vahendeid nad vajavad ja kas 
nad on sobivalt riides aiatööks 
– näiteks suvel palava päike-
sega tuleks põllul töötades 
peakatet kanda. Samuti tee-
vad praktikandid algatuseks 
tutvust töökorralduse reeg-
litega Tamme talus.

Õppur pole odav tööjõud
Heli Viedehof ütleb, et see 
ettevõtja, kes õppuri vastu 
võtab, peab olema valmis talle 
midagi õpetama. Õpipoiss ega 
praktikant ei ole odav tööjõud. 
Mõni õppur on Tamme talu 
perenaisele rääkinud oma hal-
vast kogemusest praktikako-
has, kus teda on pandud tege-
ma tööd, millest ta midagi ei 
õpi – sellist, mida pererahvas 
ise teha ei taha.

„Õppija võib hiljem olla su 
töötaja, koostööpartner või 
konkurent ja nii tuleks temas-
se suhtudagi,” ütleb Viedehof.

Ka talu kolm praegust 
püsitöötajat alustasid Tam-
me talus praktikantidena – 
seda töötukassa kaudu viis-
kuus aastat tagasi.

Vivika Veski

Sellesuvised õpipoisid Mario Sommer ja Kaarel Sohl, kes õpivad Pärnu Kutsehariduskeskuses nooremaednikuks.

Tamme talu perenaine Heli Viedehof

Foto: Pärnu Postimees

Foto: Madis Veltman
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Enefit Energiatootmine AS 
hakkas õpipoisiõpet ehk 
töökohapõhist õpet pakku-
ma 2010. aastal, mil ettevõte 
kandis veel nime Eesti Ener-
gia Narva Elektrijaamad AS. 
Ettevõte teeb koostööd Nar-
va Kutsehariduskeskusega.

Ettevõtte personalipart-
ner Aksel Ers leiab, et töö-
kohapõhine õpe aitab edukalt 
ühitada koolituse, mida on 
vaja läbi viia tootmises kasu-
tavate tehnoloogiate eripä-
ra tõttu, paindliku töökorral-
duse ja töörotatsiooni, mil-

les töötajast õppija omandab 
kogenud kolleegist juhendaja 
käe all vajalikud ametialased 
teadmised ja oskused.

„Just kogenud kolleegi osa-
lemine juhendajana õppetöös 
on olnud meie ettevõttes õpi-
poisiõppesse siirdunud tööta-
jate jaoks määrava tähtsusega. 
Õpipoisiõppes avaldub töötaja 
soov ja tahe panna kindel alus 
edukale karjäärile ettevõttes,” 
kinnitab Aksel Ers.

Ettevõttes on tulnud juba 
ette ka seda, et õpipoisiõp-
pe läbinud töötaja on otsus-
tanud õppida edasi tehni-
kateaduste õppekava alusel 
kõrgkoolis.

Mentori vajalik roll
Õpipoisiõppeprogrammis osa-
levad töötajad omandavad 
ametikohal vajalikud teadmi-
sed ja oskused paindlikult iga-
päevatöö käigus kogenud men-
tori juhendamisel õppeasutu-

se õppekava alusel. „Paindlik 
õppevorm, kus praktika ette-
võttes moodustab vähemalt 
kaks kolmandikku kutseõppe 
kogumahust, aitab teadmiste 
ja oskuste uuele tasemele pür-
gijail edukalt kasutada õppe-
koha võimalusi,” kinnitab Ers. 
Hea ettevõtte ja kooli vahelise 
koostöö näide on tema sõnul 
keevkihttehnoloogial põhi-
neva energiaploki tootmis-
protsessi juhtimine õppesi-
mulaatoril, millel reaalajas 
lahendatakse energiaplo-
ki tootmisrežiimide taga-
miseks vajalikke ülesandeid.

Õppesimulaator aitab luua 
ka erakorralisi olukordi, mil-
le lahendamisel omandatavad 
kogemused on erilise väär-
tusega, et edaspidi igapäeva-
ses töös neid õigel ajal mini-
miseerida.

Ers tõdeb, et kitsaskohaks 
võib õpipoisiõppekavas osu-
tuda mõnikord õppeainete 

jaoks  vajalikku kvalifikatsioo-
ni omavate õpetajate leidmi-
ne ning juhendajate motivee-
rimine, et teha igapäevaste 
tööülesannete  kõrvalt veel 

praktikajuhendaja tööd, mil-
le kohta on vaja esitada ka 
praktikandile antud hinnan-
gu aruandlus.

Samas on aga nii mõnigi 

insener mentori rollis tegut-
sedes avastanud endas soo-
vi jätkata töötajate õpetamist 
laiemalt oma erialaste tead-
miste alusel ning panusta-
nud sisekoolitajana erine-
vatel ametikohtadel töötaja-
te väljaõpetamisse, toob Ers 
rõõmustava näite.

Hästi juurutatud  
tootmisõppe
Eraldi süsteemi õpipoisi-
õppe jaoks ei olnud AS-
is Enefit Energiatootmi-
ne välja töötada vaja, sest 

tootmisettevõttena oli neil 
juba edukalt juurutatud toot-
misõppe süsteem. Õpipoisi-
õpe õnnestus lõimida toot-
misõppe protsessiga. Õpi-
poisiõppe puhul lisandus 
ettevõtte inseneride ja prot-
sessijuhtide kaasamine eri-
alaste teoreetiliste õppeai-
nete õpetamisse.

Õpipoisiõppe on ettevõt-

tes alates 2010. aastast läbi-
nud 40 töötajat, keda on tun-
nustatud ka vastava kutse-
haridustunnistusega. Sellest 
sügisest on alustamas töö-
kohapõhises õppes jälle uus 
õppurite rühm, kus õppe-
töös osaleb 11 ettevõtte töö-
tajat. Õppes osalevad tööta-
jad, kes töötavad katla-turbii-
niseadmete käiduga seotud 
ametikohtadel.

Ettevõtetele, kus alles kaa-
lutakse õpipoisiõppe võima-
lusi, soovib Aksel Ers julget 
pealehakkamist ja ladusat 
koostööd õppeasutusega. 
Ta lisab, et kindlasti on ette-
võttes vaja koostöösse kut-
seõppeasutusega kaasata 
tootmiskogemusega tööta-
ja, kes oskab näha nii-öelda 
suurt pilti.

Õpipoisiõppes osaledes 
näitab töötaja välja oma 
tahet panna kindel alus 
edukale karjäärile ette-
võttes – seda on näida-
nud AS-i Enefit Energia-
tootmine kuueaastane 
kogemus.

Tuleb ette, 
et õpipoisiõppe 

läbinud 
töötaja otsustab 
tehnikateadusi 
kõrgkoolis edasi 

tudeerida.

Vivika Veski

Sergei Izotov (istub) läbis töökohapõhise õppe Auvere elektri-
jaamas 2013. aastal. Teda juhendas katla-turbiiniseadmete 
jaoskonna juhataja Rustam Hasjanov.

Foto: Aksel Ers

Töötajad tahavad 
õppida kogenud 
kolleegi käe all


